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Sammanfattning  

Studien handlar om att studera villkor och förutsättningar att implementera psykosociala 

hälsofrämjande insatser på en kommunal organisation. Syftet var att undersöka chefers 

organisatoriska förutsättningar att implementera psykosociala hälsofrämjande insatser. 

Studien baserades på en kvalitativ ansats och empirin samlades in genom sex 

semistrukturerade enskilda intervjuer, med en intervjuperson från varje utvald förvaltning. 

Förvaltningarna valdes utifrån våra villkor och deras organisatoriska uppbyggnad. Studiens 

resultat har analyserats deduktivt genom ett hälsofrämjande perspektiv. Den teoretiska 

referensramen grundar sig i pedagogiska och hälsofrämjande områden med fokus på 

arbetsplatslärande, genom erbjudande och engagemang. Den pedagogiska och 

hälsofrämjande ansatsen innefattar aktörskap, empowerment, praktikgemenskap samt 

samspelsmodellen. Studien berör lärande i sammanhang och ur individperspektiv, genom till 

exempel sociala relationer och delaktighet. En slutsats av studien visar att oföränderliga 

villkor kan hanteras på olika sätt utifrån olika förutsättningar. Förutsättningarna påverkas av 

kompetenshöjande insatser och kognitiva egenskaper samt erfarenheter. 

 

Nyckelord:   Aktörskap, Chef, Engagemang, Empowerment, Erbjudande,  

   Hälsofrämjande, Hälsopedagogik, Praktikgemenskap, Villkor 
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Abstract 

The study is about studying conditions and implementing psychosocial health promotion 

efforts in a municipal organization. The purpose was to examine the organizational 

conditions of managers to implement psychosocial health promotion efforts. The study was 

based on a qualitative study and the material was collected through six semi-structured 

individual interviews, with an interviewee from each chosen management. The 

administrations were chosen based on our terms and their organizational structure. The study 

results have been analyzed deductively through a health promotion perspective. The 

theoretical frame of reference is based on educational and health promotion areas with focus 

on workplace learning, through offer and commitment. The educational and health promotion 

theories included Agency, Empowerment, Communities of Practice and  an interaction 

model. The study relates to learning in context and from an individual perspective through, 

for example, social relations and participation. A conclusion of the study show that 

unchanging conditions can be handled in different ways based on different conditions. The 

conditions are influenced by skills enhancing efforts and cognitive properties as well as 

experiences. 

 

Keywords:   Agency, Community of practice, Empowerment, Engagement,  

   Health education, Health promotion, Manager, Offer, Terms 
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Förord 
Vi vill inleda med att framföra ett stort tack till vår handledare Mattias Nilsson för ovärderlig 

feedback, stöttning och stort tålamod under vårt uppsatsskrivande. Vidare vill vi också tacka 

vår handledare på den kommunala organisationen för ditt stöd och hjälp genom hela 

processen. Slutligen vill vi utbringa ett tack till de intervjupersoner som deltagit under 

studien, tack för er tid och visat intresse. 
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1.0 Introduktion  

Genom redovisningar som den valda kommunen för studien har genomfört har det 

framkommit att ledarskapet i kommunen har en negativ trend när det gäller sjukfrånvaro, det 

råder en hög personalomsättning bland chefer. Innehållet visar även vad som erbjuds de 

anställda inom den kommunala organisationen. Det framhålls att kommunen lägger stor vikt 

vid att erbjuda insatser för att utveckla ledarskapet, alla chefer ska kunna växa i sitt ledarskap 

och utveckla nya sätt att arbeta och tänka. En kompetensutvecklande insats som kommunen 

kontinuerligt erbjuder samtliga chefer i organisationen är utvecklande ledarskap (UL). 

Samtidigt kvarstår oklarheter i organisationen om hur förutsättningarna att använda sin nya 

kompetens ser ut i det dagliga arbetet. Vilket stödjer relevansen av denna studie; att belysa 

villkor och förutsättningar för att implementera psykosociala hälsofrämjande insatser för sina 

medarbetare. I en undersökning som kommunen gjort där de sett på chefernas förutsättningar, 

har det framkommit att många chefer upplever att de inte får tillräckligt med administrativt 

stöd samt saknar tillfredsställande mängd återkoppling från sin närmsta chef. Detta har varit 

ett bra underlag att ha i åtanke när vi har gått in i organisationen för att genomföra studien, att 

veta utifrån kommunens redan genomförda undersökningar gällande hur det är att vara chef 

inom den valda kommunen. Det som var särskilt intressant att undersöka var om 

kompetensutvecklingen speglar sig i verksamheterna, om cheferna har de förutsättningar som 

de behöver för att implementera sina nya kunskaper de fått genom kompetensutvecklingen.  

 

Ur ett hälsopedagogiskt perspektiv väcktes ett kunskapsintresse att undersöka närmare hur 

det är att arbeta som chef inom kommunal verksamhet utifrån olika villkor som råder där och 

som kan komma att påverka chefers hälsofrämjande arbete. En mellanstor kommun i södra 

Sverige blev därför valet för studien till att starta ett samarbete med gällande denna studie. 

Kommunen valdes på grund av ett intresse om de olika villkor som råder inom kommunen. 

Utifrån dessa villkor fanns ett intresse att undersöka hur chefer arbetar med hälsofrämjande 

frågor och om deras arbete med dessa frågor skiljer sig åt beroende på hur deras 

organisatoriska villkor är formande. Ett exempel på organisatoriska villkor är könsuppdelning 

hos personalen, som på kort sikt inte är föränderliga. Yuang-Pang och Gorenstein (2015) har 

genomfört en tvärsnittsstudie med hjälp av digitala enkäter som skickades ut till 1000 män 

och kvinnor (jämn fördelning) i Brasilien. Deras resultat visade att anledning till 

sjukskrivning skiljde sig mellan män och kvinnor, samt rekommenderade företagen att införa 

könsrelaterade insatser för att främja hälsan och minska sjukskrivningarna.  Därav utökades 

intresset att reda på hur och om sådana villkor påverkar chefernas förutsättningar att kunna 

implementera psykosociala hälsofrämjande insatser för sina medarbetare.  

 

Ursprungsidén och inspiration togs från ett forskningsprojekt som kallas Chefios. I projektet 

undersöktes och kartlades chefers olika förutsättningar för att kunna utföra ett optimalt 

arbete. Resultatet visade att de chefer som deltog hade olika villkor, vilket pekade på att de 

hade olika förutsättningar att utöva sitt chefskap. Några villkor de nämnde var antalet 

anställda, fysiskt avstånd till chef och medarbetare, tillgång till administrativt stöd, tillgång 

till arenor där enhetschefer kunde möta politiker och tjänstemän på olika nivåer och slutligen 

möjligheten till dialog med sina chefer om balansen mellan budget och verksamhet. 
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Kartläggningarna som gjordes visade också en tydlig skillnad på resurser och förutsättningar 

mellan mans- och kvinnodominerade arbetsplatser (Suntarbetsliv, 2015). I projektet deltog 

fem kommuner som fick kartlägga sina villkor och förutsättningar. Kommunen som denna 

studie riktar in sig på var inte en av dem. Chefios avslutades 2013, men har sedan dess 

utvecklats kurser om hur kommuner kan kartlägga sin egen organisation, vilket gör det 

möjligt för fler organisationer och enskilda att ta del av verktyget Chefios (Ibid.) Utifrån 

projektet Chefios, tidigare forskning samt underlag från medarbetarundersökningar från 

kommunen har specifika villkor valts ut: en kvinnodominerad respektive mansdominerad 

arbetsplats, om chefen är ledare över en större respektive mindre arbetsgrupp samt om chefen 

har fysiskt avstånd till sina medarbetare eller om avståndet är långt. 

 

Begreppsdefinitioner 

Nedan följer en förklaring för de begrepp som med fördel kan förstås när man läser studien.  

 

1.1 Psykosociala hälsofrämjande insatser 

Begreppet hälsofrämjande har olika definitioner enligt olika forskare (Tangen & Conrad, 

2009) men i denna uppsatsen har en definition valts utefter det som är mest fördelaktig och 

beskrivande för studien. Hälsofrämjande insatser kan definieras som en strategi där det 

nuvarande läget på arbetsplatsen ska förbättras. Strategin ska utveckla stödjande, fysiska eller 

psykosociala miljöer och genom dessa skapa förutsättningar för de individer som berörs för 

ökad hälsa. Om insatsen lyckas utveckla en stödjande miljö på arbetsplatsen kan det resultera 

i att medarbetarna stärks i sina roller. Genom att använda sig av främjande strategier 

identifieras och förstärks hälsofaktorer och har fokus på möjligheterna för arbetsplatsen eller 

individen och inte på riskerna (Ibid.). 

 

Hälsa är ett mångsidigt begrepp med olika dimensioner, bland annat den fysiska och psykiska 

hälsan. Det har varit den psykiska dimensionen av hälsa som blir utgångspunkten genom 

studien. Stöd tas i det holistiska synsättet, som påvisar många sidor av hälsa; den fysiska-, 

psykiska-, emotionella-, andliga. och samhällsbetingade hälsan. Motsatsen är det 

biomedicinska perspektivet vilket endast ser hälsa som frisk eller sjuk (Tangen & Conrad, 

2009). Begreppet psykosocial hälsa är centralt genom studien, psykosocial hälsa kan liknas 

med att individer på ett företag upplever trygghet och trivsel på sin arbetsplats 

(Arbetsmiljöforum, 2018). Genom studien har vi undersökt hur förutsättningarna för 

cheferna, utifrån deras kompetensutveckling har möjlighet till att implementera psykosociala 

hälsofrämjande insatser för sina medarbetare.  

 

1.2 Organisatoriska villkor  

Studien riktar in sig på de organisatoriska villkor som råder inom kommunen. Ledarskap 

eller chefskap kan översättas till en chefs förmåga att leda sin personal framåt i utveckling 

och fördela arbetet på bästa sätt. Men det är också viktigt att väga in ytterligare ett perspektiv 

vid chefskapet; deras organisatoriska villkor. Dessa villkor kan exempelvis vara antalet 

medarbetare per chef eller fysiskt avstånd till sina medarbetare (Suntarbetsliv, 2015). Med 

inspiration från verktyget Chefoskopet, som Suntarbetsliv och forskningsprojektet Chefios 
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står bakom (Suntarbetsliv, 2015), har dessa villkor valts ut till att undersöka i studien och se 

om de möjliggör eller hindrar för cheferna i kommunen. Det tredje villkoret som undersöks i 

studien är mans- eller kvinnodominerad arbetsplats. Inom den kommunala organisationen 

som studien är genomförd i samarbete med, finns två förvaltningar som är direkt synliga när 

det gäller dessa villkor. Den förvaltning som är mest kvinnodominerad i kommunen har 93 

procent anställda kvinnor, samtidigt har den förvaltning som är utstickande mansdominerad 

har 90% manliga anställda. Dessa siffror gav oss stöd i valet av att undersöka mans- och 

kvinnodominerade arbetsplatser som ett villkor.  

 

1.3 Kompetensutveckling  

Alla parter i en organisation berörs av kompetensutveckling, i denna studie undersöks om och 

hur chefers kompetensutveckling påverkar deras förutsättning till att implementera 

psykosociala hälsofrämjande insatser för sina medarbetare. I litteraturen finns mycket fokus 

på att de anställda ska få kompetensutveckling, för att de ska utvecklas och känna sig 

tryggare i sitt arbete (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011). Det är betydelsefullt att 

chefer får rätt kompetens för att kunna utveckla medarbetarnas hälsa genom hälsofrämjande 

insatser och på så sätt få den mest optimala arbetsplatsen att arbeta på. När det gäller åtgärder 

för kompetensutveckling finns det ett flertal sådana. Det kan exempelvis gälla 

karriärplanering, utbildning med kurser eller att medarbetarna/chefen lär sig i samband med 

sitt dagliga arbete (Ellström, 2010).  

 

Den pedagogiska ingången i studien blir att försöka se på chefernas kompetensutveckling och 

hur de hanterar dessa organisatoriska villkor utifrån den kompetens som de har och som de 

erbjuds. Inom kommunen finns ett antal utbildningar som chefer erbjuds och en av dessa är 

utvecklande ledarskap (UL). UL är ett förhållningssätt som ledare kan använda sig av och 

som är framtaget av Försvarshögskolan genom vetenskaplig forskning. Målet med UL är att 

kunna analysera och reflektera över sina dagliga ledarhandlingar samt att på ett medvetet sätt 

kunna utveckla sina dagliga ledarhandlingar (Försvarshögskolan, 2018). Utbildningen 

innehåller lärdomar och verktyg som en ledare kan ta till i sitt dagliga arbete som chef. Ett 

exempel på ett sådant verktyg heter NÖHRA (Nuläge till önskat läge) och handlar om att ett 

tydligt önskat läge skapar stor drivkraft hos både chef och medarbetare. Genom verktyget 

reflekterar individen på hur läget ser ut och vilket läge som är önskvärt, vilka resurser som 

finns på vägen till önskat läge samt om det finns några eventuella hinder. Vidare finns det en 

rad andra verktyg som är fördelaktiga för en chefs dagliga arbete. Allt detta syftar till att 

ledaren ska på ett optimalt sätt kunna utveckla sina medarbetare för att på lång sikt uppnå hög 

effektivitet i arbetet. Den ovannämnda fördjupade informationen om utvecklande ledarskap  

är något som den valda kommunen förhåller sig till och på grund av etiska ställningstagande 

kommer det ej att refereras till varifrån informationen har kommit.  

 

2. Syfte   

Syftet med studien var att med utgångspunkt i de organisatoriska villkor som råder för chefer 

i kommunala förvaltningar studera hur psykosociala hälsofrämjande insatser implementeras 

för medarbetarna. Vidare avser studien att identifiera vilken betydelse 
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kompetensutvecklingsinsatser som kan erbjudas chefer har för förutsättningar att agera 

utifrån ett hälsofrämjande ledarskap. 

 

3. Frågeställningar 

1. Vad kan utgöra betydande villkor i en organisation för hur hälsofrämjande insatser kan 

implementeras?  

2. Hur utvecklas möjliggörande eller hindrande förutsättningar på olika sätt inom 

organisationer som kan karaktäriseras av att bära på olika organisatoriska villkor?  

3. Vad i kompetenshöjande insatser som erbjuds till chefer kan bidra till gynnsamma 

förutsättningar för hälsofrämjande insatser?  

 

4. Bakgrund  

I kommande avsnitt följer bakgrundsinformation till studien. Bakgrund kring den kommunala 

organisationen presenteras samt tidigare forskning.  

 

4.1 Den kommunala organisationen 

Uppsatsen har genomförts i samarbete med den kommunala organisationen som valdes 

utifrån dess uppbyggnad, struktur och villkor, som beskrivs närmare i introduktionen. Den 

valdes också på grund av nyfikenhet och att den var väl passande för studien. Organisationen 

är en mellanstor kommun i södra Sverige som innefattar tretton förvaltningar. I dessa 

förvaltningar finns det cirka 400 individer som arbetar i chefspositioner. Sex av dessa 

förvaltningar har varit centrala för studien då det är inom dessa som de utvalda cheferna 

arbetar. Organisationens uppbyggnad är beskriven i ett organisationsschema som visas nedan.   

Organisationsschemat visar endast tolv av tretton förvaltningar, detta på grund av att den 

trettonde hade varit avslöjande för vilken kommun som studien samarbetar med. På grund av 

etiska ställningstaganden benämns därför inte den trettonde kommunen eftersom valet har 

gjorts att ej benämna vilken kommun som studien samarbetar med.   
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Figur 4.1. Organisationsschema. 

 

Kommunledningsförvaltningen är den förvaltning som har som huvudsaklig uppgift att hjälpa 

till med att stödja, samordna och utveckla resten av kommunens förvaltningar. Barn- och 

ungdomsförvaltningen (Buf) är den förvaltning som har hand om alla förskolor och skolor 

inom kommunen. Byggnadskontoret ansvarar för alla byggnationer inom kommunen. 

Kulturförvaltningen har ansvar för kommunens bibliotek, mötesplatser och dylikt. 

Hemvårdsförvaltningen är den förvaltning som ansvarar för vård av äldre med både hemtjänst 

och äldreboende. Socialförvaltningen har också omvårdnad som fokus men för barn, 

ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning samt personer som har ett 

beroende. Teknik- och fritidsförvaltningen har ansvar för den offentliga miljön samt idrotts- 

och fritidsverksamheter. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har hand om 

utbildningar på gymnasienivå och vuxenutbildning, samt studievägledning och de har som 

mål att varje individ i kommunen ska bli självförsörjande. Miljöförvaltningen arbetar med att 

minska den negativa påverkan på samhället och försöker arbeta för en hållbar utveckling av 

kommunen. Inom Servicekontoret arbetar individer med måltidsservice för skolor och 

förskolor och de har hand om städning inom kommunens olika fastigheter. Räddningstjänsten 
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ansvarar för säkerheten i kommunen när det kommer till brandskydd. Sistnämnda förvaltning 

är Fastighetskontoret och de utvecklar kommunens byggnader och fastigheter.  

 

I den kommunala organisationen har en riktlinje tagits fram för personalen. Riktlinjen gäller 

mellan åren 2015–2023 och beskriver deras vision för hur de vill arbeta, riktlinjerna ger 

information om vad som förväntas av både medarbetare och chefer. Ett uppslag i riktlinjen 

behandlar bland annat att som chef inom kommunen ska de få uppbackning från sin närmsta 

chef men också från olika stödfunktioner, exempelvis HR (Human Resources, svenska: 

mänskliga resurser).  

 

4.2 Chefens inverkan på medarbetares hälsa 

Tangen och Conrad (2009) menar att ett bra ledarskap är en central del i företagets utveckling 

och att chefen är en av de främsta arbetsmiljöfaktorerna. En grundförutsättning för 

medarbetarnas hälsa är rätt chef på rätt plats eftersom det ökar chansen till motivation, 

välbefinnande och ökad kompetens (Ibid.). Chefens roll och relation till sina medarbetare 

lyfts fram som en central faktor för medarbetarnas hälsa. Om avståndet är långt till 

medarbetarna riskerar detta att leda till dålig kommunikation vilket i sin tur kan leda till låg 

delaktighet samt låg meningsfullhet i arbetet, och därav kan påverka hälsan negativt (Tangen 

& Conrad, 2009). Chefen har stor inverkan på motivation samt effektivitet och är en stor 

tillgång för organisationen. I en kvantitativ studie undersöktes chefers transformativa 

ledarskap och deras attityder till interventioner i organisationen och dess påverkan på 

medarbetarnas upplevda hälsa. Resultatet visade att chefens attityd och åtgärder till 

interventionen påverkade medarbetarna positivt i både självbedömd hälsa och arbetsförmåga 

(Lundmark, Hasson, Von Thiele Schwarz, Hasson, & Tafvelin, 2017). För att kunna vara den 

mest önskvärda ledaren behövs rätt förutsättningar till det, här blir denna studie relevant för 

att belysa de organisatoriska villkoren och förutsättningarna cheferna i kommunen står inför.  

 

4.3 Chefers förutsättningar till kompetensutveckling  

Nilsson et al (2011) menar att en person knappast kan intressera sig för kompetensutveckling 

om den inte intresserar sig för lärande. Vad är det då som som krävs för att 

kompetensutvecklingen ska leda till lärande för att kunna implementera de psykosociala 

hälsofrämjande insatserna? De förutsättningar som krävs och som uppmärksammas i 

forskning är:  

▫ Handlingsutrymme.  

▫ Interaktionsutrymme. 

▫ Utbildningsmöjligheter. 

▫ Organisationskultur som stödjer lärande och förändring. 

▫ Individens lust och engagemang att lära.  

 

Men lärande kan även hindras av arbetsplatsnormer på grund av att individer inte ser 

kompetensutveckling som något lockande. Här hindras både individen och organisationen 

från att utvecklas vilket kan leda till att de hälsofrämjande insatserna för medarbetarna hålls 

tillbaka, inte bara för de organisatoriska villkoren, men även genom de arbetsplatsnormer 



 

  

 

 

 

11 
 

som kan reflekteras i en organisation. Nilsson et al (2011) menar att om chefen har 

handlingsutrymme, goda interaktionsmöjligheter, utbildningsmöjligheter och en stödjande 

organisationskultur leder det inte tvunget till lärande. För att lärande ska vara möjligt måste 

det finnas ett engagemang och ett intresse till att vilja lära sig (Ibid.). Nedan kommer en 

modell visas om att lärande på arbetsplatsen är som ett möte mellan organisatoriska och 

individuella förutsättningar. Modellen har varit en röd tråd genom studien för att den styrker 

tankesättet kring de organisatoriska villkor som kan finnas. Erbjudandet är vad en 

organisation erbjuder och det är även där som villkor passar in, det handlar om de 

förutsättningar som redan finns där och som på kort sikt är oföränderliga. Medan 

engagemanget talar om de individuella förutsättningarna som råder. Hur individen själv tar 

emot vad som erbjuds för ett ökat lärande. Tillsammans möts dessa och kan skapa olika 

sorters lärande på arbetsplatsen; individuellt, kollektivt och organisatoriskt.   

 

 
Figur 4.3. Erbjudande → ← Engagemang. 

 

Att ha ett engagemang till lärande kan kopplas till vissa samverkande faktorer, ett exempel är 

social bakgrund (Nilsson et al, 2011). Att ha varje förutsättning till en lärorik 

kompetensutveckling anser vi vara en viktig grundsten för att kunna hantera de 

organisatoriska villkor som inte går att rubba. Ursprungligen har figuren som visas ovan 

tagits från författarna Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011). Modellen förtydligar 

hur de organisatoriska förutsättningarna kan påverka implikationen av hälsofrämjande 

insatser i organisationen och har lagt grunden för studien.  

 

4.4 Implementeringen av kompetensutveckling 

Det är oftast inget stort problem att använda kunskaperna i skarpt läge om utbildningen 

genomförts på arbetsplatsen där individer vanligtvis utför sitt arbete. Det kan bli ett problem 

om en individ har genomfört en utbildning som avskiljer sig från tiden och arbetsplatsen där 

det är skiljt från personens egna erfarenheter (Nilsson et al, 2011). Detta problem brukar 

kallas för transferproblemet, att det ska gå från utbildningsmiljön till arbetsmiljön. Nilsson et 

al (2011) skriver även att ledningen bör se till att chefen har den tid och det utrymme i 

tjänsten att använda erfarenheterna, uppmuntrar till användning, får tid för reflektion, 

möjligheter till lokalt handlingsutrymme men även att ledningen förändrar organisationen för 

att effekten av utbildningen ska bli mer långsiktiga.  

 

4.5 Tidigare forskning 

Stöd har tagits i de artiklarna som redovisas nedan för att fastslå relevansen av de sex villkor 

som kan möjliggöra eller hindra chefer att implementera psykosociala hälsofrämjande 
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insatser för sina medarbetare. Nedan förtydligas villkoren genom att kursivera dem som 

framkommer av erbjudandet som uppstår av de organisatoriska förutsättningar och även 

engagemanget som uppstår genom individuella förutsättningar. De kommer sedan att 

presenteras i en modell i slutet av detta avsnitt. 

 

4.6 Mans- och kvinnodominerade arbetsplatser 

Ett av de villkor som kommer undersökas är kön; mans- respektive kvinnodominerade 

arbetsplatser där antalet medarbetare är dominerat av ett kön och hur dessa villkor påverkar 

chefens implementeringsprocess för de hälsofrämjande insatserna som deras nya 

kompetensutveckling bör ge upphov till. Studierna nedan visar att kvinnor är mer benägna än 

män att lämna sin arbetsplats när den är mansdominerad, men även att män i 

kvinnodominerade yrken tenderar att bli ifrågasatta av sitt val till yrke när de väljer en 

kvinnodominerad yrkeskategori. Enligt Thurén (2007) har män sedan länge ansetts mer 

aggressiva än kvinnor, medan kvinnor utstrålar och representerat omvårdnad och ömsinthet. 

Kvinnor har ansetts mer begåvade i språk, kommunikation samt mer känslosamma medan 

män tenderar vara för logiska och mer rationella. Det finns de som säger att skillnaderna är 

biologiskt medfödda, men det finns starka skäl som visar att skillnaderna är till viss eller stor 

del inlärda och alltså konstruerade (Ibid.). 

 

En studie har genomförts på kvinnor som hade tagit examen i civilingenjör från ett universitet 

i Australien. Studien använde en online-undersökning följt av halvstrukturerade intervjuer. 

Forskningen har genomförts på en mansdominerad arbetsplats där ingenjörer arbetar. Studien 

visade att kvinnor var mer benägna att lämna yrket än män på den mansdominerade 

ingenjörsarbetsplatsen. De har även visat sig att kvinnorna är mindre nöjda på arbetsplatsen 

än sina manliga kollegor. De trycker även på att de har identifierat hinder för kvinnors 

framsteg i karriären som ingenjörer. Några exempel på de hindren är att det finns glapp 

mellan männens och kvinnornas löner, den tunga maskuliniserande arbetsplatsen och 

svårigheter gällande barnomsorgen (Ayre, Mills & Gill, J, 2013). Studien nämner att det finns 

glapp mellan kvinnor och män och detta kan bero på de olika normer och föreställningar som 

finns bland kvinnor och män. Ytterligare en studie som genomförts handlar om att undersöka 

kvinnors erfarenheter när det kommer till att arbeta inom mansdominerade yrken. Studiens 

syfte var att tydliggöra de utmaningar som kvinnor möter i arbetslivet samt hur de gör för att 

hantera dessa (Martin & Barnard, 2013). Forskarnas motivation till att genomföra studien var 

för att de ville intervjua dessa kvinnor som slår sig in i mansdominerade yrken. De nämner 

också att en anledning till studien genomfördes var för att dessa kvinnor banar väg för andra 

kvinnor att slå sig in på mansdominerade arbetsplatser. Genom att öka förståelsen för hur 

kvinnor upplever detta och synliggöra deras hanteringsstrategier och utmaningar, kan fler bli 

uppmärksammade på att det finns förändringsstrategier (Ibid.). Forskarna intervjuade fem 

kvinnor genom ostrukturerade djupintervjuer. Genom dessa intervjuer kom de fram till att 

inom dessa mansdominerade yrken lever det kvar organisatoriska rutiner och fördomar som 

är könsdiskriminerande för kvinnor, detta var kvinnornas största utmaning. Men genom 

intervjuerna kom det också fram att dessa kvinnor har utvecklat motståndskrafter, för att 

kunna passa in i dessa mansdominerade världar. Dessa motstånd handlar om att de anpassade 
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sig till männens egenskaper och tog över vissa av dem och att de utvecklade olika 

motivationsfaktorer som gjorde att de kunde fortsätta att vara motiverade på sitt arbete 

(Ibid.). Forskarna avslutar med att benämna att deras studie kan öka förståelsen för andra 

organisationer och hur dessa ska göra för att utveckla strategier som syftar till att attrahera, 

stödja och behålla kvinnor som redan arbetar eller vill arbeta inom mansdominerade yrken 

(Ibid.). Det finns också normer som säger att om en kvinna är chef betraktas detta som 

“okvinnligt” och samtidigt om en man intresserar sig för något som enligt normen är 

“kvinnligt” blir denne man “omanlig” (Thurén, 2007). Detta går rätt in i den nedanstående 

studie som vi valt att ta med. Där de undersökt hur det är för män att arbeta inom ett 

kvinnodominerat yrke. Sjuksköterska förblir ett kvinnodominerat yrke runt om i världen och 

denna studien behandlar könsstereotyper utifrån det. De menar att den manliga identiteten 

hos män som väljer sjuksköterska som yrke ifrågasätts av allmänheten. Syftet var att 

undersöka manliga sköterskors erfarenhet av att ta sig in på den kvinnodominerade arenan. 

Urvalet var fjorton manliga sjuksköterskor i åldern 21–25 år som arbetat minst fem månader - 

max ett år. Studien utfördes kvalitativt med hjälp av djupgående enskilda intervjuer på en 

timme och följs upp av minst ett telefonsamtal per deltagare. De kom fram till teman som 

deltagarna såg som både tillgång och utmaning i sin yrkesroll; välja avdelning utifrån eget 

intresse, pressen och utmaningen att arbeta självständigt, be om och få hjälp, uppnå acceptans 

bland kvinnliga patienter, förväntningarna på relationen mellan kön och yrkestitel, oro över 

konkurrens, karriär och i förlängningen sin ekonomi. De anser att studien bidrar till att öka 

förståelsen för män som väljer kvinnodominerade yrken samt bidrar till att främja 

karriärutveckling hos manliga sköterskor (Cheng, Tseng, Hodges & Chou, 2018).  

 

Saco (2015) har sammanställt en rapport där de beskriver varför de tror att det finns ett glapp 

mellan kvinnor och män i arbetslivet. När det kommer till kvinnor och arbetslivet finns ett 

begrepp som kallas statistisk diskriminering, vilket innebär att kvinnor bedöms som grupp 

och inte som enskilda individer i arbetslivet (Saco, 2015). Det kan exempelvis gälla att 

arbetsgivare tar för givet att kvinnor kommer föda barn någon gång och att de tar större 

ansvar för hemmet och familjen än vad män gör, och därför bli frånvarande från sitt arbete på 

grund av det. Något annat som arbetsgivare kan ta för givet om kvinnor är att de har lägre 

karriärambitioner än vad män har, utan att på något sätt ta hänsyn till den enskilda individen 

och hur denne är som person (Ibid.). Genom att få vetskap om ovanstående angående 

statistisk diskriminering kan man reflektera en del kring olika kön och arbetslivet. Vi kan 

anta att eftersom kvinnor får dessa krav ställda på sig genom både normer och arbetsgivare 

kan det vara en faktor till att de mår sämre och eventuellt känner en viss stress. Enligt normen 

ska kvinnor föda barn och de ska ta det största ansvaret för familjen och barnen. På så sätt 

kan arbetet bli lidande. Samma sak gäller män, de förväntas att arbeta inom yrken som inte är 

kvinnodominerade och blir ofta ifrågasatta om de arbetar exempelvis inom vården, vilket 

också kan vara en faktor som gör att de mår sämre. Att bli ifrågasatt angående sitt yrkesval 

kan leda till sociala stressorer, vilket har påträffats speciellt hos dem som jobbar i sociala, 

människovårdande yrken, såsom sjuksköterska (Tangen & Conrad, 2009). Att ha en långvarig 

stress kan resultera i ohälsa, till exempel som huvudvärk, migrän och diabetes (Ibid.).  
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Dessa ovanstående studier skapade ett intresse som gjorde att vi ville undersöka kontexten 

inom mans- och kvinnodominerade arbetsplatser och se om detta är villkor som gör att chefer 

måste anpassa sitt hälsofrämjande ledarskap beroende på vilken arbetsplats som hen är chef 

över.  

 

I de kommunala förvaltningarna som denna studie grundar sig på har den mest 

mansdominerade branschen endast 10 % kvinnor och den mest kvinnodominerade branschen 

har endast 7 % män vilket framkommer genom kommunens årliga redovisningar. Det 

framkommer även att marginalen chefer i kommunen är kvinnor, hela 64 % medan bolagen 

har 43 % kvinnliga chefer. Kommunen jobbar med jämställdheten genom att anställa mer av 

det motsatta könet vid nya rekryteringar. Genom de två studierna som nämndes ovan gällande 

både de mans- och kvinnodominerade arbetsplatserna kan vi dra slutsatsen att det motsatta 

könet känner en mindre upplevd hälsa på grund av antingen ett ifrågasättande eller genom de 

glappen som finns mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Fackförbundet Vision har en 

artikel om skillnader mellan kvinno- och mansdominerade yrken och dem anser att det finns 

ojämställda villkor när det kommer till arbetslivet. De anser även att arbetsgivare men också 

politiker måste ta psykosociala faktorer i arbetslivet på större allvar. I dagsläget anser dem att 

det är endast de fysiska riskerna som tas på stort allvar (Vision, 2016). De benämner också att 

det finns flera anledningar till varför det är de kvinnodominerade yrkena som är extra utsatta 

för exempelvis stress. En av dessa anledningar är att kvinnor inte har lika stor möjlighet att 

själva bestämma hur och när arbetsuppgifter ska genomföras (Ibid.). 

 

4.7 Stor eller liten grupp anställda 

Det andra villkoret handlar om antalet anställda som en chef har och dess förutsättningar för 

att kunna implementera psykosociala hälsofrämjande insatser för de anställda på 

arbetsplatsen. Med liten grupp utgår denna studie från att chefen har mindre än 20 

heltidsanställda, medan den stora gruppen anställda är upp mot 50 stycken. Allt fler 

kommuner sätter riktmärken för hur många medarbetare en chef bör ha och detta är något 

som Vision föreslår för alla kommuner efter en kartläggning av 200 kommuner i Sverige 

(Vision, 2017). Det framkommer att äldreomsorgen i Sverige har flest medarbetare per chef 

där 7 av 10 chefer har fler än 30 medarbetare. Det lyfts även fram att ett rimligt 

medarbetarantal för chefer är en av de viktigaste åtgärderna för att minska ohälsan (Ibid.). 

Detta stödjer behovet av vår studie och val av det specifika villkoret. I Hong kong har det 

gjorts en studie där syftet var att undersöka förhållandet mellan antalet medarbetare och 

uppfattat organisatoriskt stöd i organisationer inom barnomsorgsutbildning. En 

landsomfattande enkätundersökning användes för att undersöka fyra dimensioner av 

organisatoriskt stöd; lärandes deltagande i beslutfattande, skolledningsstöd, skolprestanda i 

organisationsstöd och organisatorisk negativitet i organisationsstöd bland ledande 

förskollärare. Sammanlagt deltog 2,066 lärare från 189 skolor med stratifierat slumpmässigt 

urval. Resultatet visar att det fanns ett signifikant samband mellan medarbetarantalet och 

uppfattat organisatoriskt stöd. Specifikt rapporterade lärare som arbetar på mindre skolor i 

form av färre personal i grupperna signifikant högre organisatoriskt stöd än deras 

motsvarigheter i medelstora och stora skolor i aspekter som lärarens deltagande i 
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beslutsfattande, skolhanteringsstöd och skolprestanda gällande organisatoriskt stöd. Omvänt 

hade både medelstora och stora skolor högre poäng på organisatorisk negativitet (Ho, Lee, 

Teng, 2015). I den studien visar det sig med andra ord att en mindre grupp anställda ger ett 

högre organisatoriskt stöd, vilket eventuellt skulle kunna ses som ett organisatoriskt villkor, 

som vår studie ämnar se närmre på. Utifrån ovanstående kunskap anser vi det vara intressant 

att undersöka om stor eller liten arbetsgrupp har betydelse för chefer när de ska implementera 

psykosociala hälsofrämjande insatser. Lärarförbundet (2017) har ställt samman diverse 

forskningar som påvisar skillnad beroende på om chefen leder en stor eller liten arbetsgrupp. 

Där står exempelvis att chefen påverkas med för stor arbetsgrupp genom att 

kommunikationen påverkas och att chefen inte känner att hen kan nå ut till alla sina 

medarbetare och ge alla bekräftelse (Lärarförbundet, 2017). Om det blir en trend inom 

verksamheten att ledaren inte når ut till alla sina medarbetare och att kommunikationen är 

sämre kan detta kommunikationshinder lätt sprida sig. En studie visar att vissa egenskaper 

som ledare har kan smitta av sig på medarbetarna. I det långa loppet kan en verksamhet där 

kommunikationen inte är den yttersta bli en sämre arbetsplats att arbeta på (Jansson, 2017). 

Detta kan leda till att chefens beteende smittar av sig på medarbetarna, vilket i slutändan kan 

göra verksamheten till ett mindre trivsamt klimat att arbeta på. I ytterligare en studie som 

Alvarez (2016) har genomfört en studie där det framkom det att sämre kommunikation kan 

leda till att en stor ledarskapsutmaning samt orsaka att medarbetarna inte har en klar bild av 

vad som är målet med sitt arbete. Att ha en god kommunikation med sina medarbetare anser 

vi vara något som bör vara enklare vid en mindre grupp anställda. Även detta är ett villkor 

som har undersökts genom studien. Det har även framkommit att om en chef är ledare över 

en stor grupp uppfattas chefen lättare som en dålig chef i medarbetarnas ögon, då chefen inte 

har den tiden som behövs för varje medarbetare (Lärarförbundet, 2017). Här är det viktigt att 

medarbetarna vet varför de själva ska arbeta hälsofrämjande även om chefen inte alltid är 

närvarande och har tid för varje individ.  

 

4.8 Fysiskt avstånd mellan chef och medarbetare 

Tangen och Conrad (2009) tar upp en studie där ledarens roll lyfts fram som en central faktor 

för medarbetarnas hälsa. De har undersökt medarbetares friskfaktorer på ett sjukhus, där en 

av de främsta faktorerna som bidrog till medarbetarnas hälsa var relationen och den 

geografiska spridningen till chefen. Medarbetarna på ena enheten hade nästan ingen kontakt 

med chefen, där det bidrog till att kommunikationen var dålig, det var låg delaktighet och låg 

meningsfullhet i arbetet. Medan medarbetarna på den andra enheten hade god kontakt och 

närhet till sin chef vilket bidrog till en upplevelse av hög arbetstillfredsställelse. Därav drogs 

två slutsatser av studien vilka var att chefen bör ha en god social kontakt och vara fysiskt 

närvarande med sina medarbetare för att främja deras hälsa på arbetsplatsen.  

 

Kommuner som arbetar med ett närvarande ledarskap märker ofta resultat i form av större 

arbetsglädje och mindre stress. När chefer får möjlighet att fokusera på sitt ledarskap bidrar 

det till ett mänskligt arbetsliv och en bättre kvalitet i verksamheten (Vision, 2017).  

I en studie som gjorts av Benbunan-Fich, Huang, Ocker och Roxanne Hiltz (2009) visar 

effekterna av ett distanserat ledarskap. Denna studie hade som metod att observera tolv 
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arbetsgrupper som hade en ledare på distans. Studien visade nackdelar med att leda 

geografiskt utspritt, detta märktes genom att medarbetarnas prestation påverkas negativt på 

grund av att de fick kommunicera på annat vis. Men även att ledarskapsdynamiken ansågs få 

en negativ effekt av den geografiska spridningen. Ovanstående studie motiverar oss att 

undersöka om fysiskt avstånd till sina medarbetare möjliggör eller hindrar 

implementeringsprocessen för psykosociala hälsofrämjande insatser i kommunens 

förvaltningar. Är det så att cheferna har sina medarbetare utspridda kan det vara extra viktigt 

att personen vet hur den ska arbeta hälsofrämjande för att alla deras medarbetare ska få 

samma förutsättningar oavsett villkoren som i detta fall är fysiskt avstånd till sin chef. Därför 

är det viktigt att undersöka kompetensutvecklingens betydelse för hur cheferna hanterar 

villkoren. I en studie som gjorts av (Hall & Rowland, 2016) har de undersökt om det finns 

kopplingar mellan ledarskapsutbildningar och hanteringen av sitt ledarskap. Detta gjordes 

genom empirisk forskning och analys av förvaltningsplaner. Resultatet visade att chefernas 

utbildning hade betydelse för hur de hanterade problem som uppstod.  

 

Modellen nedan visar de olika villkoren kopplat till erbjudandet ur ett organisatoriskt 

perspektiv och engagemanget ur det individuella perspektivet, kopplat till den ursprungliga 

modell (se modell 4.3) som framkommit genom bakgrunden och den tidigare forskningen. 

Valet att utöka denna redan befintliga modell gjordes med syfte att förtydliga studiens 

utgångsidéer för de som kommer läsa studien i framtiden.  

 

 

 
Figur 4.8. Utökad Engagemang → ← Erbjudande. 

 

5. Teoretisk referensram  

I kommande avsnitt redogörs den teoretiska referensramen för studien. Aktuella begrepp, 

synsätt och teorier presenteras nedan.  

 

5.1 Hälsofrämjande utgångspunkter 

Hälsa kan delas in i två synsätt; det biomedicinska och holistiska. Inom det förstnämnda 

synsättet talas det om ett hälsotillstånd där man antingen är frisk eller sjuk och detta synsätt 

används främst inom hälso- och sjukvårdens värld (Tangen & Conrad, 2009). Det 

biomedicinska synsättet har mest fokus på riskfaktorer och vad som orsakar sjukdom och 
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ohälsa (Ibid.). Det holistiska synsättet strävar efter en helhetssyn med betoning på fysiska, 

psykiska, emotionella, andliga och samhällsbetingande betydelser för hälsa (Ibid.).  

 

Vidare inom det holistiska synsättet finns ett begrepp som kallas för friskfaktorer. Dessa 

faktorer främjar hälsan genom att utveckla det som redan är bra och gör det ännu bättre, samt 

det salutogena perspektivet. Inom det salutogena perspektivet undersöks de faktorer och 

omständigheter som bidrar till att främja och skapa hälsa (Tangen & Conrad, 2009), vilket är 

den syn på hälsa som genomsyrar denna studien. 

 

5.2 Empowerment  

Empowerment belyser individens egenmakt, ens inflytande på sin situation och sitt 

välmående. Visst kan det behövas stöd och hjälp i vissa situationer som individ, men inte att 

uträtta förändringen utan snarare hjälp till självhjälp. Styrkan ligger i och kring individen, och 

människan ses inte som passiv och i behov av ledning. Människan vet sitt eget bästa förutsatt 

att rätt förhållanden skapas (Askheim, 2007; Moula, 2009). Det handlar om att upptäcka och 

utveckla resurser i och kring individen eller gruppen (Moula, 2009). Askheim och Starrin 

(2007) menar att det finns en önskan att känna sig kraftfull och stark, att ha något att säga till 

om samt ha makt och kontroll över sin situation. Om en ledare hjälper sina medarbetare att 

uppnå detta, ge de verktyg att hjälpa sig själva, ökar chansen att förbättra deras hälsa och 

välmående på längre sikt (Askheim, 2007). Med ovanstående kunskap väljer vi att göra en 

koppling mellan UL, som samtliga deltagande intervjupersoner genomgått, och användandet 

av empowerment i praktiken. Askheim (2007) påtalar vikten av att stärka individen och 

gruppen, ge de en känsla av egenmakt, känslan av att vara viktig i situationen. Detta för att 

förbättra deras förutsättningar att påverka de utmaningar och villkor de ställs inför. För att 

uppnå det kan en ge stöd till medarbetaren att lära sig själv i situationen, inte genom att 

mästra och ’räcka över’ ny kunskap (Moula, 2009). Utgångspunkten är att den enskildes 

position i samhället inte är naturgiven, utan ett resultat av människoskapta, historiska 

processer (Askheim, 2007) – vilket kan liknas med våra intervjupersoner och deras olika 

villkor, de är förutbestämda men kan hanteras på olika vis. 

 

5.3 Pedagogiska utgångspunkter 

Nedan följer den pedagogiska utgångspunkt som vi har tagit stöd i genom studien, vilket har 

handlat om samspelet mellan erbjudandet och engagemanget. Här belyses aktörskapets samt 

kontextens betydelse på arbetsplatsen, vilket vi har tagit stöd i genom studien då de syftar till 

att se hur chefernas erfarenheter från kompetensutveckling samt befintliga villkor kan 

påverka förutsättningarna till att implementera hälsofrämjande insatser. 

 

Teorierna nedan behandlar organisatoriska förutsättningar (erbjudandet) för lärande samt 

individuella förutsättningar för lärande (engagemanget). Med det menas vad en organisation i 

kontext erbjuder de anställda (erbjudandet) och vad de anställda har för inställning till vad 

organisationen erbjuder (engagemanget) samt samspelet som uppstår däremellan. Vi ser 

villkor om erbjudandet hur våra intervjupersoner hanterar villkoren utifrån deras 

kompetenshöjande insatser som engagemanget. Detta utgår från den modell som återfinns i 
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bakgrundsavsnittet (se figur 4.8). Teorierna visar att lärande och utveckling kan ses från två 

olika håll, de två perspektiven erbjudandet och engagemanget.  

  

5.4 Praktikgemenskap - Erbjudandet  

Här förklaras synen om lärande på arbetsplatsen och hur kontexten påverkar individen och 

inte tvärtom. Det är alltså detta som behandlar de erbjudanden som kan ses som 

organisatoriska villkor. Nedan kommer teorin att förklaras mer grundligt.  

 

Teorin kallas för Praktikgemenskap och i den framhålls att för att fullt ut kunna delta i ett 

arbetsplatssammanhang krävs enligt Cairns (2011) att man lär sig av kontexten som råder, 

vilket har genomsyrat stora delar av forskningen och litteraturen om arbetsplatsen och dess 

relaterade lärande hittills (Cairns, (2011); Nilsson et al, 2011). Arbete och lärande har 

kommit att länkas ihop som en självklarhet för varandra och nyfikenheten på vad som får 

människor att fortsätta utvecklas och lära sig har drivit forskningen framåt de senaste åren. 

Synen har gått från att arbetsplatslärande är högst individuellt, till att allt lärande sker i 

samspel med kontexten och situationen (Cairns, 2011). Med ovanstående kunskap tar vi stöd 

i detta tankesätt på grund av att studien går ut på att undersöka organisatoriska villkor och 

vad dessa ger cheferna för förutsättningar att arbeta hälsofrämjande. Grundsynen för 

praktikgemenskapen baseras på situerat lärande. Situerat lärande är ett perspektiv som menar 

att lärande alltid antas ske i ett sammanhang, en situation. Tvärtemot det synsätt som nämns 

ovan, exempelvis kognitiv lärandeteori som ser lärandeprocessen som universal och 

densamma för varje individ. Inom situerat lärande flyttas fokus från individen till 

sammanhangets betydelse, delaktigheten samt interaktionen med omgivningens vikt (Nilsson 

et al, 2011). Ytterligare en aspekt på arbetsplatslärande påtalas av Ellström (1996) och 

behandlar en liknande syn, det handlar om livslångt lärande. Livslångt lärande kan delas in i 

tre grenar; formellt-, icke formellt- och informellt lärande samt pågår löpande hela livet. 

Formellt lärande handlar om kontexten inom formell utbildning som kan liknas med 

kontexten som finns inom den statliga skolans värld, vilket inte är aktuellt i denna studien. 

Informellt lärande ser vi däremot i kompetenshöjande insatser och icke formellt lärande 

menas ske genom samspel och aktivitet, på individens eget initiativ och handlar således om 

engagemang (Ellström, 1996).  

 

För att en praktikgemenskap ska kunna uppstå krävs det att det finns en sammansättning av 

människor, förslagsvis en arbetsgrupp, som har ett gemensamt mål, driv, intresse, problem att 

lösa eller som lär sig i processen dit samt i interaktionen mellan varandra och kontexten. De 

faktorer som ledde fram till teorin om praktikgemenskap var kunskap och relationerna mellan 

kunskap, arbetsplats, sinne hos individen samt kontexten (Cairns, 2011).  

 

5.5 Aktörskap - Engagemanget 

Motsatt till vad som beskrevs under rubriken ovan beskrivs här ett aktörskap och det 

engagemang som individen själv står för när det gäller lärande. Ett aktörskap är vad individen 

själv utvecklar och hur individens förhållande till lärande ser ut och därav engagemanget hos 

individen.  
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Tidigare har vikten för lärande och förändring på arbetsplatsen legat i situationen och 

utbildningskontexten, nu har vikten av individen och dess aktörskap (engagemanget) erkänts 

ha ett starkt samband med praktikgemenskapen. Här påtalas en okomplicerad syn på lärande; 

det handlar inte om uppstyrda lärsituationer och information som ska behandlas, delas ut, tas 

emot och förstås, utan det handlar om att lärande är något som sker hela tiden i 

arbetssituationer genom all integrering och praktik (Billett, 2011). När en person införs i en 

arbetssituation, införs även individuell potential att agera på ett visst vis, samtidigt som 

potentialen formas av kontexten. Allt sker i samspel och är styrt av aktörskapet, då kontexten 

även formas av individen. Billett (2011) menar att lärande och utveckling förutsätts av 

mottagarnas tidigare kognitiva erfarenheter och förförståelse, resultatet påverkas därav av 

individen. Lärande sker i alla situationer, utifrån vad du utför men också grundat på din 

tidigare kunskap och erfarenhet. Arbetsrelaterade aktiviteter som är nya för individen bidrar 

till ny kunskap, medan situationer som är välkända bidrar till bredare samt djupare förståelse.  

 

Människor bedömer och uppfattar situationer utefter deras egna erfarenheter och kunskap, 

samma situation kan därför bli och uppfattas olika utifrån individen. Två av de arbetsvillkor 

som avgör en individs möjlighet till lärande för och genom sitt arbete är de normer och den 

praxis som råder (Billett, 2011). Känslan av förtroende och delaktighet uppifrån är 

avgörande, känslan av att vara viktig för sammanhanget. Faktorer som också kan påverka 

möjligheterna till att agera och interagera på arbetsplatsen är; hierarkierna på arbetsplatsen, 

gruppdynamiken och relationerna inom gruppen. Individens påverkan och inställning bidrar 

även de i allra högsta grad till stämning och möjlighet till lärande för och genom sitt arbete, 

det grundar sig i personliga värderingar, erfarenheter, utbildning och kunskap samt 

sociokulturell bakgrund. Även om man tar över uppgifter från andra så utför och utmanar 

varje individ med sina personliga kognitiva erfarenheter och långsam förändring och 

utveckling möjliggörs (Billett, 2011).  

 

5.6 Samspelsmodellen - människans samspel i den omgivande miljön 

Nästa teori som tas upp är samspelsmodellen och den valdes ut då den kompletterar våra 

tidigare nämnda teorier. Den påvisar mer tydligt samspelet som uppstår i kontexten mellan 

engagemang och erbjudande. Engagemang skulle exempel kunna vara hur en individ hanterar 

de villkor som de ställs inför samt vad som påverkar detta. Villkoren skulle i det nämnda 

sammanhanget kunna ses som erbjudande. Det är i högsta grad intressant för denna studie, då 

villkoren är oföränderliga och fokus ligger på olika förutsättningar att hantera dessa och vad 

de påverkas av. Vi anser att samspelsmodellen är ett bra komplement till de två ovanstående 

teorierna, då den syr ihop dem väl och på ett tydligt sätt beskriver vad som uppstår i mötet 

mellan engagemang och erbjudande (se figur 4.8).  

 

Inom samspelsmodellen identifieras fyra definitioner av samspel mellan människan och den 

fysiska miljön. Den används för att förstå hur personer påverkas av omgivningen samt som 

stöd i hur man kan planera olika insatser och verksamheter. Samspelsformer kan ses som 

både beteendemässiga eller kognitiva. Behavioristiska synsättet präglar den beteendemässiga 
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samspelsformer då beteendet observeras medans de verbala och känslomässiga processerna 

analyseras i det kognitiva samspelet (Tangen & Conrad, 2009). De fyra definitionerna av 

samspel är: handlande samspelet - här analyseras de aktiva rörelserna sig i en fysisk miljö, 

det responsiva samspelet - som visar på hur individen påverkas av ett utrymmes utformning 

och funktion och hur kroppen reagerar fysiskt. När en individ entrar en miljö, exempelvis ett 

diskotek, bjuder miljön in till att dansa, vilket individen inte hade gjort lika spontant på sitt 

arbete då den omgivningen skapar andra förutsättningar till andra typer av beteenden. Även 

fysiska reaktioner påverkas av omgivningen, som en hörselskada vid vistelse i lokal med högt 

buller. Det tolkande samspelet behandlar emotionella upplevelser - hur individen lär sig 

rummet. Denna uppfattning kan ändras om individen exempelvis går in i en kant, då den 

fysiologiska reaktionen, smärtan, leder till att individen kommer vara mer försiktig i 

utrymmet framöver. Våra upplevelser och erfarenheter av den fysiska miljön gör att vi kan 

föreställa oss utrymmet även när vi inte är på plats, vilket gör att vi redan i förväg vet hur vi 

bör handla där. Slutligen, det värderade samspelet som bygger på en människas värdering 

och bedömning av den fysiska miljön, sannolikheten är mindre att ett utrymme används om 

det bedöms negativt, därför är det viktigt att samla in så mycket erfarenheter och åsikter som 

möjligt när en planerar en verksamhet eller förändring (Tangen & Conrad, 2009).  

 
Figur 5.6. Samspelsmodellen. 

 

6. Metod  

Här nedan följer den metod som har följts genom studiens gång med olika val som har varit 

mest väsentliga för studien.  

 

6.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter  

Inom forskningen finns en vetenskaplig tradition och det är hermeneutik. Traditionen brukar 

även kallas för tolkningslära och det är just det som hermeneutiken handlar om; att tolka 

andra människors känslor och upplevelser (Thurén, 2007). Utöver de iakttagelser som de fem 

sinnena hos en människa kan göra är även tolkningsläran en viktig kunskapskälla att inneha 

som forskare. Det är viktigt som forskare ha ett igenkännande och att kunna tänka sig in i 

andra människors känslor och upplevelser. Genom att se in i oss själva med hjälp av 

introspektion kan vi på ett enklare sätt förstå andra människor med hjälp av igenkännandet 

och empati (Ibid.). 

 

I studien har inspiration tagits från hermeneutiken och dess tankegångar om tolkningslära. 

Genom hermeneutiken har vi lärt oss att tolka bättre vilket även varit till stor hjälp vid 
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analyseringen av resultatet. Det är i analysen av den insamlade datan som tolkningen har 

gjorts, insamlingen gjordes genom intervjuerna. Där har vi haft i åtanke att det är viktigt att 

försöka tänka oss in i andras människors upplevelser och känslor för att på så sätt få fram 

något om dem som vi har intervjuat samt kunna få ut ett resultat utifrån vad 

intervjupersonerna har svarat.  

 

En ytterligare viktig aspekt att ha som forskare är förförståelse. Innan en studie genomförs 

skapar forskare en hypotes om någonting och detta kan inte göras utan förförståelse, att 

forskaren har förutfattade meningar om någonting (Thurén, 2007). Den förförståelse som 

funnits genom studien är att det finns blandade villkor inom den kommunala organisationen 

och att dessa villkor kan ge cheferna olika förutsättningar för att implementera 

hälsofrämjande insatser. Utifrån ett kunskapsintresse har den kommunala organisationen valts 

som studieobjekt för undersökningen.  

 

6.2 Design  

I studiens början skapades en tidsplan som fördes in i ett Gantt-schema. Ett gantt-schema är 

en form av flödesschema som används för att få en bättre överblick om vad som behövde 

genomföras och när (Tonnquist, 2016), detta gjordes genom att vi skrev in de olika veckorna 

som studien skulle infalla inom och vid varje vecka fördes stolpar in som representerade de 

olika stegen som skulle göras (se bilaga 1). Tidsplanen har inte varit fast utan har ändrats 

beroende på om vi har legat i fas vecka för vecka. 

 

Ingången i studien har varit kvalitativ och därav har vi utgått från en kvalitativ 

forskningsdesign. En kvalitativ forskningsdesign baseras på att samla in datamaterialet 

genom intervjuer (Ahrne & Svensson, 2015), vilket var den bäst lämpade designen med tanke 

på studiens syfte. Ett forskningsprojekt formas utifrån de tillvägagångssätt som kommer vara 

lämpligast för ändamålet, det vill säga de frågor som forskaren ställer sig (Ahrne & Svensson, 

2015). Forskningsdesignen består sedan av alla de val som en forskare gör inom studien. 

Sådana val kan exempelvis handla om datainsamlingsmetod, urval, analysmetod och 

bearbetning (Ahrne & Svensson, 2015). Studien har haft en kombination av en induktiv och 

deduktiv ansats. Den förstnämnda ansatsen innebär att forskaren rör sig från den insamlade 

datan till en teoretisk förståelse. Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren analyserar sitt 

material utifrån en redan given teoretisk utgångspunkt och att man försöker koppla olika 

utsagor i det insamlade materialet till de redan valda teorierna (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2017).    

 

6.3 Urval  

Studiens syfte är avgörande när urval av intervjupersoner ska göras, hänsyn ska tas till att 

svara upp till syftet på bästa möjliga sätt. Syftet för studien behandlar chefers organisatoriska 

villkor och därför landade valet på cheferna i första steget. I steg två skulle beslut tas om 

vilka specifika chefer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Genom att gå igenom 

kommunens medarbetarundersökning fann vi statistik på hur det ser ut inom varje 

förvaltning. Där kunde vi se att Förvaltning 1 är den förvaltningen med högst procent 
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manliga anställda, med 90 procent anställda män och därför valdes en enhetschef som 

intervjuperson 1 inom förvaltningen. Inom Förvaltning 2 arbetar en enhetschef som blev 

intervjuperson 2 eftersom att det är den förvaltning där flest procent kvinnor arbetar, så 

mycket som 93 procent. På detta sätt gjordes urvalet för förvaltning till villkoren mans- eller 

kvinnodominerad arbetsplats. För att få tag i en ledare gjordes ett tillgänglighetsurval, vilket 

innebär att man väljer de intervjupersoner som är tillgängliga och intresserade av att delta 

(Ibid.). Förvaltning 3 valdes på grund av att det är den minsta förvaltningen som finns i 

kommunen med endast 40 anställda som arbetar inom förvaltningen och alla anställda sitter 

på samma kontor, därav blev förvaltningschefen intervjuperson 3 för villkoret fysiskt avstånd 

till medarbetare. Vidare valdes den chef med långt avstånd till sina medarbetare utifrån att vi 

kunde se att på Förvaltning 4 finns det väldigt många medarbetare, och inom förvaltningen 

finns en områdeschef som är chef över 19 förskolekök och därför har långt avstånd till alla 

sina medarbetare som hen leder, vilket gjorde henom till intervjuperson 4. Förvaltning 5 

valdes på grund av att där fanns en enhetschef som endast har 14 medarbetare som hen leder 

och klassificeras därför under villkoret liten arbetsgrupp och därav blev hen intervjuperson 5. 

Vidare valdes Förvaltning 6 på grund av att den ledaren som intervjuades är enhetschef över 

tre enheter och har cirka 45 anställda som hen leder, alltså blev hen intervjuperson 6. Detta 

resulterade i sex olika intervjupersoner som omfattade urvalet. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) säger att det är mest optimalt att intervjua sex-åtta personer när man genomför 

en kvalitativ studie, detta på grund av att det ökar säkerheten att det material som har samlats 

in inte kan återkopplas till en specifik intervjuperson.  

 

Vi frågade även kontaktpersonen inom den kommunala organisationen om råd, då hen har 

insikt om hur förvaltningarna och arbetsgrupperna är uppbyggda. Hen var till god hjälp med 

att hjälpa oss att välja ut de sex intervjupersoner som bäst representerade villkoren och var 

även behjälplig med att ge oss kontaktuppgifter till respektive intervjuperson. Nedan bifogas 

en modell för att förtydliga förvaltningarna och villkoren med intervjupersonerna: 

 
Figur 6.3. Villkor, förvaltningar, intervjupersoner. 
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6.4 Datainsamling  

Valet av intervju som datainsamlingsmetod grundas på Eriksson-Zetterquist och Ahrnes 

(2015) åsikter om att det på många sätt är ett oslagbart verktyg för att belysa flera personers 

reflektioner kring ett fenomen på kort tid och ur deras personliga upplevelse. Personligt 

perspektiv kan enbart fångas upp vid frågor om det. Inom kvalitativ forskningsdesign är 

intervju den vanligaste metoden att använda sig av. Intervjun i sig är ett utforskande samtal 

om det fenomen som undersöks. Intervjuer ger även möjlighet till att bevittna språkbruk, 

kontext och känslor. Därav valde vi att närvara två vid intervjutillfället, den ena som 

intervjuledare och den andra som observerade. En utmaning med intervjuer är att en kan 

aldrig helt säkert veta att det intervjupersonen säger stämmer överens verkligheten, och det 

finns alltid en risk för intervjuledarens egen tolkning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Men i och med att vi har tagit inspiration från hermeneutiken och dess tolkningslära har 

tolkning blivit en stor del av vårt arbete när intervjuerna har genomförts.  

 

Kontaktuppgifter till intervjupersonerna förmedlades av vår kontaktperson inom den 

kommunala organisationen, kontakten togs därefter av oss via telefon och mail. Efter att 

cheferna meddelat intresse skickades ett missivbrev ut via mail och efter det bekräftades tid 

och plats för intervju bestämdes (Svensson & Ahrne, 2015) (se bilaga 2). Vi tog hänsyn till 

att intervjun påverkas av olika faktorer när vi valde lokalisering för vart intervjuerna skulle 

ske. Valet blev att intervjua deltagarna i deras jobbmiljö, för att öka chanserna för realiteten i 

svaren och för att intervjupersonen skulle känna sig trygg och bekväm (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2015). Även om vi hade tidspress ville vi i största mån att intervjupersonerna skulle 

välja tid för mötet, detta för att minska deras känsla av stress som kan påverka kvalitén på 

relationen och svaren (Ibid.). Tidsramen för intervjun angavs i missivbrevet (se bilaga 1) 

vilken vi uppskattade skulle ta cirka 30–45 minuter. Vissa av intervjuerna gick över den tiden 

och andra höll sig inom ramen av tid. Intervjuguiden som skapades var semistrukturerad för 

att få samma grund i varje intervju och därmed underlätta analysen. Alla inledande frågor var 

desamma till varje respondent men frågorna varierade beroende på vilket villkor som 

studerades (se bilaga 3). Dock lämnades öppenhet för följdfrågor och ett fritt samtal, för att 

uppmärksamma fler dimensioner (Eriksson-Zetterquist, 2015). Intervjuguiden skapades med 

inspiration från forskningsprojektet chefios (Suntarbetsliv, 2015), även med hjälp av 

diskussion oss emellan och med hjälp av handledare samt kontaktpersonen inom den 

kommunala förvaltningen. Intervjuerna spelades in med hjälp av en applikation på våra 

mobiltelefoner efter medgivande av intervjupersonerna. Vi började varje intervju med att 

tillfråga respondenten om det var gick bra för dem att vi spelade in samtalet för att det är av 

god forskningssed (Ibid.). Men också för att undvika att behöva anteckna som stjäl fokus från 

samtalet och interaktionen samt för att underlätta den kommande analysen (Ibid.). Vi valde 

att intervjua två och två för att minska pressen hos intervjupersonen. Därav närvarade vi inte 

helgrupp om tre, detta för att minska pressen på intervjupersonen och minska känslan av 

utfrågning. Detta var något som alla tre kände ganska spontant då vi själva kan känna att det 

kan vara jobbigt om tre personer sitter och lyssnar när respondenten blir intervjuad. En av oss 

ledde intervjun medan den andra flikade in med frågor samt observerade och antecknade vid 

behov. 
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6.5 Databearbetning och analys  

Vid analysering av det insamlade datamaterialet har valet fallit på en kvalitativ 

innehållsanalys vilket innebär att analysering sker med hjälp av olika kategorier (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2017). I början av analysen transkriberades varje intervju för att göra 

analysen enklare. Att transkribera innebär en ordagrann utskrift, att man överför den muntliga 

konversationen till skrift (Wihlborg, 2017). Varje transkribering resulterade i ett sidantal på 

cirka 7–10 sidor beroende lite på hur lång varje enskild intervjun hade blivit och hur mycket 

intervjupersonen hade sagt. Vid transkriberingen skrevs all information ner, även om det inte 

var väsentlig för syftet eller frågeställningarna för studien. Lundman och Hällgren-

Graneheim (2017) menar att en innehållsanalys ska bestå av redan namngivna kategorier 

såsom meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kodning och slutligen kategori. 

Analysmetoden som har använts har tagit sin ursprungsidé från en kvalitativ innehållsanalys. 

Analysen påbörjades genom att läsa igenom varje transkriberad intervju för att bekanta oss 

med materialet. Den induktiva ansatsen användes i början av analysen när de meningsbärande 

enheterna valdes ut, då väsentliga utsagor utifrån frågeställningarna togs ur sitt sammanhang 

från intervjuerna. I nästa steg kondenserades utsagorna och därav förkortades dem och allt det 

som var väsentligt togs fram. Kodning var nästa steg och då kodades utsagorna utifrån de 

redan utvalda villkoren (se figur 4.8). I och med det valet tillkom den dominerande deduktiva 

ansatsen i studien eftersom att vi då utgick från den teoretiska utgångspunkten för studien. 

Det sista steget i en kvalitativ innehållsanalys handlar om att dela in allt i kategorier, detta 

gjordes genom att dela in villkoren under de båda kategorierna erbjudande och engagemang. 

För att få en bättre överblick och kunna sortera empirin valde vi att gå igenom varje intervju 

och med hjälp av färgkodning kategorisera de olika utsagorna, erbjudandet fick färgen blått 

och erbjudandet fick färgen rött. Färgkodningen och analysen påbörjades ytterligare genom 

att alla tre läste igenom varje intervju och färgkodade det som passade under varje kategori. 

Alla tre läste igenom intervjuerna även om det inte fanns något mer att färgkoda för att vi 

skulle bli så inlästa som möjligt på materialet. När allt material var färgkodat flyttades alla 

utsagor med samma färg till ett eget dokument för att enklare skilja på de olika kategorierna. 

Detta gjordes istället för att lägga in alla steg i en tabell som vanligtvis sker i en kvalitativ 

innehållsanalys (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Slutligen påbörjades sållning av 

varje utsaga för att se vilka som svarade på syftet samt frågeställningarna. Utefter denna 

analys kunde vi senare påbörja att sammanställa ett resultat som kommer visas nedan i 

uppsatsen.  

 

Att använda sig av både en induktiv och en deduktiv ansats är det som har varit mest 

fördelaktigt för studien. Det har dock inte blivit en abduktiv ansats som innebär att forskaren 

rör sig mellan en induktiv och deduktiv ansats genom sin studie (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2017). Ingen abduktiv ansats har tagits då vi inte har rört oss mellan de två olika 

ansatserna genom hela studien, utan endast vid utvalda delar av processen. Den induktiva 

antogs endast i analysen då vi förhöll oss till studiens frågeställningar och inte tog hänsyn till 

den teoretiska utgångspunkten vilket gjordes i ett senare skede vid analysen då den deduktiva 

ansatsen fanns i åtanke och den teoretiska utgångspunkten.  
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6.6 Etiska överväganden  

Vi har utgått från en god forskningssed när vi genomfört denna studie och fattat beslut med 

beaktning av fyra huvudsakliga forskningsetiska krav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan följer en kort beskrivning av kraven samt 

inblick i hur hänsyn har tagits till dem.   

 

Informationskravet innebär att forskaren ska lämna information till deltagarna om deras 

deltagande i studien, att deltagandet är frivilligt samt att de när de vill kan avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Informationen ska även innefatta syftet med studien, 

vilket var något som intervjupersonerna fick när de mottog missivbrevet (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). I missivbrevet stod även information om deras frivillighet till att 

delta i studien samt anonymitet och att de när som helst har möjligheten att inte längre delta 

om detta faktum av någon anledning skulle förändras (se bilaga 2), (Ahrne & Svensson, 

2015). Vi beaktade också samtyckeskravet vilket innebär att som forskare ska en alltid ha 

samtycke av deltagarna, till genomförandet av studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 

samtycke samlades in från samtliga deltagare innan deltagande inleddes och intervjuer 

bokades in. De fick frågor om samtycke gällande att nämna deras förvaltningar vid namn, hur 

deras information kommer användas samt om beslutet att spela in intervjuerna. Samtliga 

tillfrågade valde att delta, men en motsatte sig förslaget om att nämna förvaltningen vid 

namn. Vi tog stor hänsyn vid dokumentationen till att ingen ska kunna identifieras, därför har 

vi valt att avskriva alla deltagares namn samt könstillhörighet. Vi ändrade även grundidén, 

som var att nämna förvaltningarna vid namn, till att endast kategorisera in de efter de 

karaktäriserande villkoren samt en övergripande beskrivning av förvaltningen. Detta gjordes 

delvis för att, som nämnt ovan, en intervjuperson ej gav samtycke till att använda 

förvaltningarnas beteckning. 

 

När det gäller konfidentialitetskravet har vi dragit anonymiteten ett steg längre och har heller 

inte nämnt vilken kommun som studien har utförts i. Vi ansåg att det låg större vikt i att 

nämna förvaltningens namn, men har som nämnt ovan ändrat det till en djupare beskrivning 

om förvaltningarna. Det beslutet känns inte mindre talande eller på något vis sämre för 

studiens innehåll. Beslutet att ej nämna kommunens namn togs med stöd i 

konfidentialitetskravet vilket innebär att ingen deltagare i studien ska kunna identifieras av 

någon utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Allt material och information hanteras enbart av 

oss i gruppen, i enlighet med nyttjandekravet. Vi har spelat in intervjuerna, endast för eget 

bruk och har direkt efter transkriberingen raderat ljudfilerna. Transkriberingen sparades tills 

att analys och resultat var färdigställt och eliminerades sedan. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifterna hanteras av forskarna och att de uppgifter som har samlats in inte sprids till 

någon utomstående part (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har tagit hänsyn till att varje individ har 

rätt till sin egen könsuppfattning. Ingen deltagare har nämnt, vid frågan, att de själv eller 

någon anställd identifierar sig med något annat än de biologiska könen man eller kvinna och 

vi har därför utgått ifrån de två genom arbetet.  
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7. Resultat 

Här nedan presenteras de resultat vi fått fram genom analysering av det empiriska materialet. 

Figur 4.8 i bakgrundsavsnittet har agerat utgångspunkt vid sammanställningen och rubrikerna 

är satta utefter modellen för att göra resultatet och strukturen tydlig. Analyseringen 

resulterade i att materialet kunde delas upp efter olika villkor som efter vidare analys kunde 

placeras in under begreppen, engagemang och erbjudande. De villkor vi tagit från modellen 

(se figur 4.8) är utmärkta med kursiv stil. Intervjupersonerna har chefspositioner på de sex 

utvalda förvaltningarna. Förvaltningarna har valts ut efter deras karaktäriserande villkor (se 

figur 6.3). 

 

7.1 Erbjudande  

Samtliga av de villkor som var utvalda från början, får vi bekräftade som betydande för 

förutsättningarna. Dessa har varit: avstånd, gruppstorlek samt könsdominans, även i 

bakgrundsavsnittet frambringas liknande villkor. Efter analysering har utsagor från 

intervjupersonerna som anses stämma överens med vår teoretiska utgångspunkt om 

aktörskapet placerats in nedan. Nedan påvisas även hur intervjupersonerna uppfattar att de 

kan påverka förutsättningarna att implementera hälsofrämjande insatser.  

 

Flera villkor nämns från olika synvinklar, IP6 nämner att större geografisk spridning 

påverkar den dagliga och personliga kontakten med sina medarbetare negativt. Medan IP4 

säger att hen ser positivt på spridningen, hen menar att medarbetarna blir mer självständiga 

och effektiva då de i större grad behöver fatta egna beslut. 

 

 Jag har ett kontor här och jag tror det är jätteviktigt att vara på plats i gruppen och känna av, 

 hur är det här nu? [...] Men just det där styr min prioritering att jag känner av hur är det här?  

 För att bara vara på plats gör ju att man lätt fångar upp saker och kan agera i det [...]  IP2. 

 

IP6 tycker att ett större antal anställda kan vara positivt då det bidrar med variation och 

mångsidighet i gruppen, vilket fungerar kompletterande. Samtidigt säger IP2 att en stor grupp 

är en större utmaning då det uppstår fler och lättare konflikter, och hen känner att det är svårt 

att räcka till.  

 

[...] det tror jag inte är positivt, att det blir informella ledare [...] jag tror det är lättare 

 hänt i stora grupper.         IP5. 

 

Även aspekten på könspåverkan varierar i åsikt, IP1 tror att jämn fördelning vore mest 

fördelaktigt och påpekar att de arbetar aktivt på att bli en arbetsplats för alla. Hen påpekar 

även att kvinnor lämnar yrket i större utsträckning än män. Medan IP3 som har en jämn 

fördelning (60/40) inte anser att det har någon större betydelse.  

 

Det fysiska har vi medvetet haft i åtanke i 100 år nu, det känns lite typiskt manstänk.  

 Men nu vet vi ju att det fysiska främjar ju det mentala. Så det är ju en utmaning att få in,  

 men det jag har tagit med mig [...]        IP1. 
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De nämner utöver våra förutbestämda villkor även tid, resurser, stöd från sin egen chef och 

uppföljning av de kompetenshöjande insatser de erbjuds som villkorade för förutsättningarna 

att implementera hälsofrämjande insatser. Även dessa är exempel på faktorer som 

organisationen erbjuder sina medarbetare. Samt hur de upplevs villkora förutsättningarna.  

 

Hindret är att jag skulle vilja ha uppföljning på det, för man glömmer en tid och 

 man behöver uppdatera sig på det man lär sig [...] jag önskar fortsättning och uppföljning 

 på själva utbildningen [...] Och sen är det ju inte bara till o göra utbildning, utan det ska ju 

 följas upp också, vad blev det av detta?         IP5. 

 

Det nämns att upplevt stöd från sin egen ledning verkar positivt på förutsättningarna att 

implementera hälsofrämjande insatser samt att restriktioner i ekonomi och resurser påverkar 

förutsättningar i negativ riktning.  

 

Jag kan tycka att stödet inte är sådär bra.. Tycker inte att man är så intresserad av 

 mina åsikter [...] jag kan känna att det stödet finns nog inte riktigt och det intresset  

 för vad vi gör här och så finns inte. Utan där får man nog tänka om.     IP6. 

 

 Vår verksamhet bygger på en ekonomi som just nu ser ganska tuff ut. Vi är ålagda 

 att spara ganska mycket pengar [...]        IP1. 

Nedan leder en fördjupning av vår uppmärksamhet på hur intervjupersonerna upplever att 

deras förutsättningar att implementera hälsofrämjande insatser påverkas av villkoren. Nedan 

ser vi även hur engagemanget påverkar hur de hanterar och uppfattar villkoren. De säger att 

personlig kontakt med varje individ är hälsofrämjande, vilket sägs påverkas av gruppens 

storlek samt det fysiska avståndet mellan medarbetarna. Ett resultat av villkoret begränsade 

resurser nämner IP6 - de har svårt att samla hela arbetsgruppen, även så ofta som de hade 

önskat då vikarier är för kostsamt, vilket hen anser kan leda till splittring och ökad stress i 

grupperna.  

 

 [...] att se varje medarbetare blir en utmaning när man har så många [...] hur man ser varje 

 individ och ha kontakt med varje individ. det är också en grej i vår förvaltning, dom är också  

 för lite personal. Vi behöver vara fler egentligen [...]       IP2. 

 

De påpekar även hur deras egen chefs inverkan på dem smittar av sig till deras medarbetare - 

upplever chefen dåligt stöd från sin egen ledning tenderar hen att vara en sämre ledare över 

sin grupp. En del villkor kan inte påverkas, men de blir lättare att hantera när en känner stöd 

från sin chef samt handlingsfrihet menar IP6. 

 

[...] hur en chef beter sig smittar ju av sig jättemycket, det kan mynna ut i att jag får  

 samma inställning till mina medarbetare [...] får jag ingen energi uppifrån så går jag ju  

 därifrån med frustration [...] Får jag inte den energin så förmedlar jag inte det till mina 

 medarbetare och då förmedlar de inte det vidare [...] vi har våra ledningsdagar så får det  

 inte dränera oss, vilket det i nuläget gör – utan det måste ge energi.     IP6. 
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IP4 säger att hen har landat i att problem som uppstår behöver lösas direkt på plats, släcka 

bränder, för att avståndet är långt vilket gör att görs det inte nu, blir det aldrig av. Hen menar 

att det är tidskrävande att ta sig runt till de olika ställena och återkopplingen blir lidande. 

 
 [...] att när jag väl är på plats [...] lösa deras problem. Dom mår ju bättre när man 

 kommer ut och löser sakerna direkt. Jag har insett att jag ska göra det för att det som  

 blir sen blir aldrig. Så jag försöker lösa allting på plats när jag är där.    IP4. 

  

De nämner också upplevda konsekvenser av aspekten på jämställdhet och könsnormer ur 

olika synvinklar. Det sägs att uppnå jämställdhet är utmanade och kan skapa konflikter när 

personalen har annan upplevelse än chefen, det nämns också att könsnormer som genomsyrat 

yrket länge kan vara en utmaning att förändra. Samtidigt framkommer det att en jämn 

könsfödelning kan skapa mer harmoni i gruppen och göra chefens uppdrag mindre ansträngt.  

 

 Självklart så präglar ju det oss som arbetsplats. Att vi är en så hög andel män som vi är. 

 Ett sätt som det präglar mig på tydligast är just att ständigt försöka stå upp för att vi ska  

 vara en arbetsplats för alla. För mig personligen så har jag nolltolerans vid skämt som är  

 sexistiska eller rasistiska eller på något sätt är nedvärderande mot andra, sån jargong har   

vi inte utrymme för i mina ögon. Det gör att jag kanske är ännu mer på tå för den typen  

 av beteende än vad jag hade varit i en arbetsplats med mer balans.     IP1. 

 

På motsatt sida till erbjudande från kontext och organisation, dock i högsta grad samspelande, 

står individens inverkan, engagemanget hos individen och gruppen. Nedan presenteras vårt 

resultat av påverkan från individens engagemang på villkoren. Även i denna delen är 

villkoren från vår modell (se modell) skrivna i kursiv stil, för ökad tydlighet.  

 

7.2 Engagemanget 

Samtliga chefer som intervjuades har gått utbildningen inom utvecklande ledarskap, vilket i 

sig är ett erbjudande från organisationen, men hur de tar till vara på sin nya kunskap och 

använder sig av den handlar om engagemanget. Genom utbildningen har de fått en utökad 

förståelse för att varje individ är lika viktig och att de hela tiden måste utveckla sina 

medarbetare, att det är en pågående process hela tiden. IP2 säger att det inte spelar någon roll 

vilken yrkestitel en har i en förvaltning, varje roll är lika viktiga för att verksamheten ska 

fungera.  

 

Det är ganska bra, det är bra att få ventilera, man får lite nya infallsvinklar hur man kan 

 hantera sakerna [...] Vi jobbar med människor och ingen är den andre lik och man tolkar 

 allting jätteolika.           IP4.  

 

De uttrycker att de har lärt sig att varje individ är olik den andre och det är viktigt att kunna 

se allas skillnader i ett utvecklande ledarskap. Vidare säger de att de försöker genom sin 

utbildning från UL att vara så utvecklande som möjligt mot sina medarbetare och att de 

försöker få sina medarbetare att bli självständiga i sina arbeten.  
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Jag gillar UL-tänket, att det är så utvecklande och självständigt som möjligt. Att man utvecklar 

 andra [...] att jag ska backa och vara pushande.       IP5. 

 

Slutligen säger IP3 att det är viktigt att få med varje medarbetare i beslutsprocsesser och att 

hen strävar efter ett demokratiskt ledarskap på sin arbetsplats. De har lärt sig hur man arbetar 

hälsofrämjande på ett djupare plan.  

 

 [...] Dom får vara med och bestämma om man säger så. Det är verkligen ett demokratiskt 

 ledarskap som behövs här [...] en gång i månaden samlar jag hela förvaltningen på förvaltningsträffar  

 och då kan det jag säger, som jag vill föra ut eller prata om kan jag säga till alla.    IP3. 

 

Vidare har några av intervjupersonerna benämnt att engagemanget är av stor vikt för 

resultatet, de säger att det är viktigt att ha fokus på vad som redan är bra i verksamheterna 

och inte ha en negativ inställning till lärande, inte fastna i ett problemfokuserat tänk. Detta 

för att kunna stärka den psykosociala hälsan hos medarbetarna och det är även en aspekt som 

har blivit klarare för vissa av cheferna genom kompetenshöjande insatser för dem. 

 

 Jaa det är ju hela den här trappan, det är ju att vara lyssnande chef. Och att man förädlar det 

 som är bra faktiskt, att bygga på styrkorna dom har [...] mer fokus och satsning på styrkorna 

 än fokus på att försöka rätta till det som inte fungerar [...] bygger man på styrkorna så kan man 

 få med bristerna på det sättet.         IP6. 

 

IP1 och IP2 säger att de genom utvecklande ledarskap har fått ett nyare tänk kring de 

psykosociala aspekterna kring chefskapet och varför det är väsentligt att försöka styrka den 

biten. IP4 benämner återigen att det är viktigt att lyssna in sina medarbetare för att få veta hur 

deras tankebanor går och vad som är mest gynnsamt för dem.  

 

Det som jag tagit med mig är perspektivet på hälsa. Att just väga arbetsmiljö och det fysiska 

 men också den psykologiska arbetsmiljön att ha ett perspektiv kring det psykiska välmåendet 

 men även det fysiska välmåendet. Som arbetsgivarrepresentant att även förstå helheten i  

 tillvaron [...] Det fysiska har vi medvetet haft i åtanke i 100 år nu. Men det fysiska främjar 

 ju det mentala. Så det är ju det jag har tagit med mig mer som ett perspektiv än en faktisk  

 åtgärd.             IP1. 

 

Mycket fokus ligger på deras egna och medarbetarnas inställning. De återkommer till att man 

måste se möjligheter i sin situation, som inte alltid går att förändra på kort sikt. Ibland kan de 

uppleva att individer i gruppen har utvecklat en motståndskraft och sätter sig emot samtliga 

förslag, det ser de som en utmaning.  

 

Negativitet tänker jag, att de ska vara mottagliga också. För det skiljer ju hur mycket som  

 helst. Får man ingen feedback eller man ser bara nackdelar, det beror ju också på inställningen  

 [...] om man har negativa personer eller personligheter, så kan det vara svårt att hantera. och  

 det kan vara ett hinder för mig för, man kan ju kanske ha 3-4 mer negativa personer i en arbetsgrupp 

 som kan sprida sig till de andra. Och jag kan inte lägga för mycket energi på dessa  

 negativa men samtidigt så måste jag ju fånga upp dom.      IP5.   
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De tror att en positivare inställning kan uppnås genom delaktighet och ansvarskänsla. Detta är 

något som de försöker sträva efter att medarbetarna ska känna. 

 

Det är mycket med att lyssna in gruppen och få dem att vara delaktiga, att ställa  

 frågan “vad behöver ni?” istället för att jag ska bestämma vad dom behöver. Få  

 möjligheten att lyfta gruppen [...] Ofta så har man ju svaret själv, det är mer att de  

 känner sig osäkra och få försöker jag att ställa frågan tillbaka, ‘’men vad tänker du själv?’’ [...]  IP2. 

 

 Man har alltid nytta av det, asså människor, det här med att dom ska vara delaktig i dialoger  

 och det här att man ska försöka ge dom infallsvinklar också med hur tänker du och hur kom 

 det här. Asså inte bara “nu gör vi såhär” utan hur har ni tänkt, hur vill ni ha det på er  

 arbetsplats.          IP4. 

 

Engagemanget, genom inställning till lärande är något de återkommande nämner som 

påverkar implementeringen av hälsofrämjande insatser. IP2 menar att det handlar om vad 

personen får med sig av utbildningen och förståelsen till varför det kan vara viktigt för 

hälsan. IP5 nämner att det kan vara ett hinder och svårt att hantera när hens medarbetare har 

en negativ inställning till lärande, det blir då en större utmaning att arbeta hälsofrämjande.  

 

 Det är ingen skillnad på gruppen här eller mina chefskollegor det är ungefär samma inställning, 

 antingen så vill man eller så vill man inte [...] det handlar om att arbeta med “Whats in it for me?”  

 alla behöver ju förstå det.          IP2. 

 

 

8. Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion samt ett resonemang utifrån vår tidigare forskning samt vår 

teoretiska utgångspunkt, kring det empirinära resultat som studien frambringat. Vi har valt att 

använda oss av underrubriker som är utgår från frågeställningarna med studien. Betydande 

villkor behandlar den första frågan, om villkoren är möjliggörande eller hindrande behandlar 

andra frågan och slutligen behandlar rubriken gynnsamma förutsättningar för hälsofrämjande 

insatser den sista frågan.  

 

8.1 Betydande villkor   

Två av de villkor som studien utgår från är könsuppdelningen på arbetsplatsen och om det har 

haft någon betydelse för chefers implementeringsprocess av hälsofrämjande insatser. Genom 

tidigare forskning framkommer det att kvinnor som arbetar i en mansdominerad arbetsplats 

tenderar att lämna yrket snabbare än männen. I resultatet visar det sig att könsfördelningens 

inverkan på hälsan varierar i åsikt, i resultatet framkommer det att kvinnor på arbetsplatsen 

tenderar att lämna yrket i större utsträckning än männen vilket då styrker den tidigare 

forskningen. Att det motsatta könet av det dominerande lämnar yrket snabbare tror vi handlar 

mycket om normer och att personen inte bara representerar utan förknippas till sitt kön i 

arbetsgruppen. Det kan påverkas både från erbjudandet, de organisatoriska villkoren, såsom 

den ojämna könsfördelningen men även engagemanget får en stor roll. Detta på grund av att 

de individuella villkoren såsom normer och vanor fortfarande finns kvar inom många företag 

som är dominerade av ett kön. Den pedagogiska utgångspunkt som har behandlat erbjudande 
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och engagemang är något som behöver samspelas för att uppnå bästa möjliga resultat, vilket i 

denna studie är förmågan för cheferna att kunna implementera psykosociala hälsofrämjande 

insatser. Här finns även en koppling till den hälsopedagogiska utgångspunkten, 

empowerment, där vi anser att alla medarbetare skulle kunna få en stärkt hälsa genom att 

belysa individens egenmakt, inflytande över sin situation och sitt välmående. Det innebär att 

medarbetarna bör få mer hjälp till självhjälp för att hindra att det motsatta könet till det 

dominerande lämnar yrket tidigare. Det är enligt vår mening väldigt viktigt med en jämn 

könsfördelning, vilket styrks genom en kunskapsöversikt som genomförts av 

arbetsmiljöverket. Genom den kunskapsöversikten har det framkommit att en jämn 

könsfördelning på arbetsplatsen tycks främja hälsan för medarbetarna (Suntarbetsliv, 2015). 

Dock framkom utifrån intervjuerna att en mer jämställd könsfördelning på arbetsplatsen inte 

spelar någon större roll. Det nämns också i intervjuerna att de strävar efter en jämn 

könsfördelning och anser att det hade varit mest fördelaktigt genom att henoms 

mansdominerade arbetsplats hade varit en arbetsplats för alla.  

Två andra betydande villkor för hälsofrämjande insatser är om chefen har en stor eller en 

liten arbetsgrupp. Tidigare forskning menar att det finns ett samband mellan arbetsgruppens 

storlek och organisatoriskt stöd, en mindre grupp anställda per chef har gett ett positivare 

organisatoriskt stöd (Ho, Lee, Teng, 2015). I resultatet framkommer det att en stor grupp är 

en större utmaning på grund av att det lättare uppstår konflikter och att hen då inte räcker till. 

Det stämmer även överens med vad Lärarförbundet (2017) fick fram genom diverse 

forskning. Där framkom det att chefer som har en för stor grupp påverkas negativt genom 

kommunikationen och att chefen då kände att hen inte kunde nå ut till alla sina medarbetare 

och ge dem den bekräftelse som var önskvärt. Dock framkom det även att det är positivt med 

ett större antal medarbetare då det bidrar till en variation och mångsidighet mellan 

medlemmarna i gruppen. För att alla medarbetare ska känna att de stärks av att vara en stor 

arbetsgrupp är empowerment av stor vikt för att arbeta hälsofrämjande för medarbetarna. 

Detta beror på värdet av större egenmakt och inflytande över situationen även om chefen inte 

har tid eller resurser för varje enskild i varje situation. Att ha en chef som inte hinner bekräfta 

på grund av villkor som hen inte kan styra över kan i längden vara väldigt påfrestande även 

för chefen och därav är betydelsen av rätt kompetens i varje situation av stor vikt. Genom att 

organisera professioner runt om cheferna skapas utrymme för cheferna att utveckla 

verksamheten och leda sina medarbetare (Vision, 2017). Som nämns i resultatet smittar 

chefens inverkan av sig på sina medarbetare, stödet från sin egen chef är avgörande för hur 

hen är mot sina medarbetare. Därav anser vi att chefens inverkan för att främja medarbetarnas 

hälsa är av ännu större betydelse när den smittar av sig i nedåtgående riktning. De två sista 

villkoren, fysiskt avstånd och närhet till chefens medarbetare har intervjupersonerna haft 

olika uppfattningar om. En större geografisk spridning påverkar kontakten med sina 

medarbetare negativt. Dock kan en större geografisk spridning innebära att medarbetarna blir 

mer självständiga och effektiva. Att ledas genom att behöva ta eget ansvar och att inte ha 

chefen nära kan göra att personerna är tvungna att ta mer egna initiativ vilket i sig kan vara 

positivt. Detta kopplar vi till att medarbetarna här känner empowerment. Medarbetarna som 

har chefen på långt avstånd har utvecklat en egenmakt och en självständighet utifrån hur 

deras organisatoriska villkor ser ut, vilket gör att de tar mer eget ansvar och inte är lika 
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beroende av sin chef. Det kan diskuteras om det anses vara positivt att de tar eget ansvar, 

kanske är det för mycket eget ansvar och att de då tar över de uppgifter som egentligen ligger 

på chefen? Att de får för stora krav uppifrån mot vad de har kontroll över. Karasek och 

Theorell menar genom krav-kontroll-stöd-modellen att för stora krav och för lite kontroll 

samt stöd bidrar till ohälsa. De kraven kan leda till psykisk ohälsa som medför ökad risk för 

hjärt- och kärlsjukdom, depressions och ångestsjukdomar men även muskuloskeletala 

sjukdomar (Eklöf, 2017). En av de främsta faktorerna som bidrog till medarbetarnas hälsa var 

relationen och det fysiska avståndet till chefen (Tangen & Conrad, 2009). Detta styrks även 

genom en studie som gjorts av Benbunan-Fich, Huang, Ocker och Roxanne Hiltz (2009) där 

det framkom att det fanns nackdelar med att leda geografiskt utspritt vilket märktes genom 

medarbetarnas prestation på grund av att de fick kommunicera på annat vis, och att 

ledarskapsdynamiken fick en negativ effekt av den geografiska spridningen. 

Sammanfattningsvis menar vi genom vår pedagogiska utgångspunkt att det krävs både 

organisatoriska villkor, såsom att chefen har ett mindre antal medarbetare, har den nära 

geografiskt och att det finns en jämn fördelning av könen men även individuella villkor där 

medarbetarnas och chefernas engagemang är en viktig aspekt för att samspela och skapa en 

god psykosocial hälsa för alla anställda i organisationen.  

 

8.2 Om villkoren är möjliggörande eller hindrande 

I studien av Ayre, Mills och Gill, J (2013) skriver de att kvinnor i högre grad lämnar 

mansdominerade yrken samtidigt som män blir ifrågasatta när de söker sig till uttalat 

kvinnodominerade yrken, det ses omanligt, i ett negativt sken. Ur den pedagogiska 

utgångspunkten om aktörskapet, som majoriteten av intervjupersonerna arbetar utefter, kan vi 

anta att detta är en förlängning av en arbetsplats där gamla könsnormer tillåts genomsyra 

verksamheten. Genom intervjuerna har det framkommit mycket fokus på individen och hens 

egen inverkan på sin arbetsroll samt arbetsplats och får också till oss att könet inte upplevs 

inverka alls på förmågan att genomföra sitt arbete. Samtidigt uppkom det genom en annan 

intervju att kvinnor i högre grad lämnar det mansdominerade yrket i högre grad, men nämner 

också att de är för att machonormen starkt genomsyrar kontexten fortfarande. Thurén (2007) 

belyser att förväntningarna på de olika könen ser helt skillda ut – kvinnor är omvårdande och 

ödmjuka medan män förväntas vara aggressiva och mer logiskt tänkande. Utifrån den 

pedagogiska utgångspunkten i aktörskapet ser vi att vissa intervjupersoner lägger stor vikt vid 

individens inverkan, hen har också en god inställning till sina villkor och hanterar de på ett 

bra sätt. Hen anser att könsfördelningen inte påverkar förutsättningarna till det 

hälsofrämjande arbetet på något vis, arbetet utförs ändå på samma sätt, individanpassat. Här 

finns ett samband mellan intervjupersonernas eget engagemang och inställning till villkoret, 

hens förväntning på och tilltro till personalen. Detta ger personalen möjlighet till 

empowerment och informellt lärande, som ett resultat av utbildningen UL. Empowerment har 

framkommit i att hen stödjer varje anställd genom att utvecklas och styra sin karriär, utan 

könsbestämda förutfattade meningar (Askheim & Starrin, 2009). Kanske beror jämlikheten i 

gruppen på att hen verkligen ser alla som jämlika och har likvärdiga krav, utifrån individen, 

utan fokus på kön? I skenet av teorin om samspel, väljer vi att se på artikeln av Martin och 

Bernard (2013) som menar att kvinnor på en mansdominerad arbetsplats som anpassade sig 
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efter kontexten och tog efter de normer som existerade, blev framgångsrika inom yrket. Ur 

samspelsmodellen tar vi att det rör sig om det responsiva samspelet, de påverkas av miljön 

och utformningen av situationen och anpassade sig efter den (Tangen & Conrad, 2009). En 

tydlig koppling görs också till praktikgemenskap, erbjudandet från arbetsplatsen samt 

kontexten, de lär sig utifrån vad de blir erbjudna och ’tar seden dit den kommer’ med gott 

resultat (Cairns, 2011; Nilsson et al., 2011). I denna studie har vi också sett hur individer 

påverkas av gruppen, kontexten. Dock i mer negativ tappning, intervjupersonerna påtalar att 

negativitet hos en del anställda gärna sprider sig till hela gruppen och påverkar deras 

förutsättning till att implementera hälsofrämjande insatser då de anställda, tar efter varandra 

och praktikgemenskapen och tillsammans skapar en upplevd resistens mot lärande. I samband 

med detta nämner intervjupersonerna, vad vi liknar med engagemang, vikten av eget ansvar 

och personlig inställning. 

 

Enligt Vision (2017) är antalet anställda en av de främsta hälsofaktorerna på en arbetsplats. 

Vi tänker att eventuell ohälsa, till följd av stora grupper, skapar större belastning på cheferna 

och villkorar deras utrymme till att implementera hälsofrämjande insatser. Det nämns av 

intervjupersonerna både som en negativ aspekt, där chefen känner sig begränsad i sitt 

handlingsutrymme utefter storleken och ser hinder i att övervinna villkoret. Enligt 

Lärarförbundet (2017) har chefen sämre kommunikation när de arbetar i större arbetsgrupper. 

En annan aspekt som intervjupersonerna nämner är att en stor grupp är neutraliserande och 

lättare att undvika konflikter i samt välja vem en vill jobba nära med. Ur perspektivet om 

praktikgemenskap kan en tänka sig att en stor grupp kan försvåra upplevelsen av gemenskap, 

samtidigt som det kan möjliggöra interna uppdelningar inom gruppen, kanske då med 

personer man själv kan välja för att en fungerar väl ihop. En annan aspekt som vi har tagit 

stöd i från Janssons (2017) studie är att chefens stöd smittar av sig på sina medarbetare. Om 

chefen själv har sämre stöd, ger hen också sämre stöd vidare. Detta har vår intervjuperson, 

instämmande på villkoret stor grupp bekräftat, att hen upplever sitt eget chefskap och stöd 

påverkat av sin chef. Kanske går det att diskutera huruvida de anställdas gruppdynamik 

påverkas av deras chefs egen chef?   

 

Intervjupersonerna belyser faktumet geografisk spridning på skilda vis och där drar vi en 

koppling till det personliga engagemanget, aktörskapet. De nämner att ett långt avstånd till 

sina medarbetare villkorar dem i kommunikation och tillfredsställande problemlösning. 

Samtidigt möter vi intervjupersoner som nämner avståndet som något positivt, deras 

anställdas yrkeskategori, som kategoriseras som långt avstånd, genomsyras av eget ansvar, 

problemlösning, vilket vi kopplar till det tolkande samspelet - de kan tänkas ha en förutfattad, 

tidigare upplevd bild av hur situationen på en arbetsplats inom yrket ser ut och går in med 

den förväntade inställningen (Tangen & Conrad, 2009). Detta kan även diskuteras i skenet av 

praktikgemenskap, antingen kan det finnas en samlad gemenskap i gruppen trots att den är 

geografiskt spriden, eller så kan det vara ett resultat av att en praktikgemenskap saknas. 

Möjligtvis att i avsaknad av en gemenskap så tvingas en bli självständig. Denna aspekt tycks 

intressant då vår tidigare forskning pekar på avstånd till sina medarbetare som något negativt, 
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samt påvisar att fysisk närhet till chefen ökar välbefinnandet på arbetsplatsen (Tangen & 

Conrad, 2009; Benbunan-Fich, Huang, Ocker & Roxanne Hiltz, 2009).   

 

8.3 Gynnsamma förutsättningar för hälsofrämjande insatser 

Resultatet från intervjuerna har visat att cheferna i de kompetenshöjande insatser som de har 

fått till sig har de ökat sin förståelse när det gäller den psykosociala aspekten av 

hälsofrämjande på arbetsplatsen. De har benämnt att genom utvecklande ledarskap försöker 

de utveckla sina medarbetare till att de ska ta mer ansvar och vara mer självständiga. Det 

påpekades även vikten av att se att varje roll i en verksamhet är lika viktig, att det inte spelar 

någon roll om man är chef eller medarbetare - alla behövs för att verksamheten ska fungera. 

Allt detta blir mer påtagligt då vi kan göra en koppling till den teoretiska utgångspunkten för 

denna studie. Cheferna har ett stort engagemang vad gäller det som organisationen erbjuder 

och de försöker generera detta på sina medarbetare och även öka deras aktörskap. Vad det 

gäller intervjupersonernas syn på sina medarbetare och hur de kan implementera 

psykosociala hälsofrämjande insatser med hjälp av vad de har lärt sig via kompetenshöjande 

insatser ses en tydlig koppling till engagemanget och aktörskapet. Speciellt när det gäller 

cheferna själva; de har i intervjuerna verkat mottagliga till kompetenshöjande insatser som 

erbjuds till dem och deras engagemang verkar stort. I teorin som behandlar engagemanget 

skapar individen sitt aktörskap utifrån den praxis som råder och arbetar utefter hur kontexten 

ser ut (Billett, 2011). I studien har detta blivit tydligt för oss med hjälp av den pedagogiska 

utgångspunkt som har tagits. Den kommunala organisationens erbjudande är dessa 

oföränderliga villkor, och hur cheferna hanterar dessa villkor visas i deras aktörskap. Det 

visar sig också i empowerment; genom UL har cheferna utökat sin förståelse vad det gäller 

att utveckla sina medarbetare samt att arbeta mer hälsofrämjande inom den psykosociala 

aspekten, detta var något som intervjupersonerna benämnde vara viktigt för dem. De försöker 

öka medarbetarnas självkänsla med att ge dem känslan av att känna sig kraftfull och stark, 

ökas deras självständighet och kontroll över sitt arbete (Askheim & Starrin, 2009). I nästa led 

har även cheferna uppmärksammat att det är av betydelse att ha i åtanke att varje medarbetare 

är lika viktig och alla roller är lika viktiga. På så sätt kan medarbetarna utvecklas desto mer 

och därav kan de känna större meningsfullhet i sitt arbete och utefter det producera ett bättre 

resultat i sitt arbete. Att känna meningsfullhet överlag i livet är en viktig del för att en individ 

ska trivas, och därav är det också viktigt att känna meningsfullhet i arbetet (Antonovsky, 

2005). Om medarbetarna känner stort empowerment i sig själva, i sin arbetsgrupp och när det 

gäller sina arbeten då har cheferna lyckats med att implementera psykosociala 

hälsofrämjande insatser.  

 

I bakgrundsavsnittet presenterades tidigare forskning. En studie som togs upp där behandlar 

om det finns kopplingar mellan ledarskapsutbildningar och hanteringen av ledarskapet (Hall 

& Rowland, 2016). Detta kan liknas med hur intervjupersonerna hanterar sitt ledarskap. En 

aspekt som blev tydlig var att varje chef hade samma förhållningssätt till sitt ledarskap och 

sina medarbetare. Därav blir UL en viktig faktor i chefernas ledarskap. Nilsson et al (2011) 

menar att en individ knappast kan intressera sig för kompetensutveckling om den inte 

intresserar sig för lärande, vilket stämmer väl överens med det resultat som framkommit av 
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intervjuerna. Det är av stor vikt att tydligheten till varför utbildningen är viktig och vad 

personen får ut av att lägga ner tid på utbildningen, det krävs engagemang för viljan att lära 

sig. Vilket vi anser är en av de viktigare förutsättningarna till att utbildningen skall generera i 

utveckling av de psykosociala hälsofrämjande insatserna för chefernas medarbetare. Här är 

ytterligare ett tecken på att det både krävs ett erbjudande men även ett engagemang för 

lärande på arbetsplatsen. Intervjupersonerna nämnde att det kunde vara problematiskt att få 

med sig varje medarbetare när det gäller lärande och kompetenshöjande insatser. Där kan 

man säga att medarbetarnas engagemang till vad organisationen erbjuder inte alltid är lika 

stort -  intervjupersonerna nämnde att det var svårt att få med sig alla på grund av negativitet. 

Därav kan det bli problematiskt för cheferna om vissa av medarbetarna har en negativ 

inställning till lärande. Men det kan vara svårt att få med sig individer som redan har 

utvecklat en negativ inställning och det kan bli komplicerat för chefen att försöka fånga upp 

dessa, andra medarbetare som är positiva till lärande kanske glöms bort vid denna process 

och det är inte heller optimalt. Suntarbetsliv (2015) tycker att ett angreppssätt att försöka 

fånga upp de som har en negativ inställning är att försöka prata om möjligheter istället för 

hinder, och att man som chef ska försöka vara positiv även om det är svårt.  

 

Det blir här av central betydelse att se varje individ och försöka hjälpa dem på ett 

individanpassat sätt. Alla metoder funkar inte på varje individ och då gäller det som chef att 

försöka hitta nya och andra tankesätt att implementera för sina medarbetare och på så sätt öka 

förståelsen för varje individ när det gäller lärande, vilket kan resultera i att varje medarbetare 

känner sig bekväm på sin arbetsplats. Även detta är något som cheferna har fått ta del av 

genom UL, där intervjupersonerna har nämnt att alla är olika och att man som chef måste 

arbeta utefter det. 

 

9. Metoddiskussion  

I nästa avsnitt följer metoddiskussionen där vi har försökt att förhålla oss kritiska till studien. 

Styrkor och svagheter presenteras samt att vi har skrivit om viktiga begrepp som vi har 

förhållit oss till genom studien; giltighet, trovärdighet och noggrannhet.  

 

9.1 Styrkor och svagheter 

En svaghet vi kan identifiera i vår studie skulle kunna tiden till att få in respondenter till 

intervjuer blev ganska knapp. Dels hade vi tiden emot oss då tidsramen inte var av den bästa 

karaktären men också chefernas mån av tid var svår att förhandla med. Intervjupersonerna 

skulle representera de olika villkoren, därav ville vi ha specifika förvaltningar för att 

resultatet skulle svara på syftet och frågeställningarna. Ibland tog det längre tid att få 

återkoppling från intervjupersonerna vilket gjorde att även den faktorn satte press på oss då vi 

inte riktigt visste när, eller om, de skulle svara. En intervjuperson ställde även in upprepade 

gånger vilket skapade viss oro hos oss, dock deltog hen tillslut som planerat.  

 

Det var emellertid problematiskt att få kontakt med alla chefer, därav lades väldigt mycket tid 

på att kontakta intervjupersonerna, men i slutändan fick vi ihop alla intervjuer som behövdes. 
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Genomförandet av intervjuerna gjordes två och två, detta för att minska underläge för 

respondenterna och samtidigt minska risken för egna tolkningar (Lalander, 2015).  

En styrka med studien var vårt nära samarbete med organisationen. Vid urval av 

intervjupersoner är det till stor fördel att ha en delaktig kontaktperson, med djupare inblick i 

organisationen, till hjälp menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). Kontaktpersonen på 

organisationen har varit ett stort stöd och hjälpt oss med spetskompetensen och relevanta 

frågor och insynsvinklar.  

 

Genom hela processen har vi fått ett gott bemötande från organisationen, samtliga deltagare 

har visat stort engagemang och varit hjälpsamma, vilket är en styrka. De har tagit sig god tid 

till intervjuerna och svarat utförligt. Om vi behövt komplettera uppgifterna i efterhand har de 

varit snabba på återkoppling, vilket gett oss ett brett och tillfredsställande empiriskt material. 

Användandet av Gantt-schema har gynnat vår studie, det har minskat stress och gett oss en 

tydlig struktur på vad som ska göras och när, trotts tight tidsschema så fick varje moment 

ändå sin tid, inget glömdes bort och alla delar blev ordentligt bearbetade (Tonnquist, 2016).  

 

9.2 Giltighet samt trovärdighet  

Vi har genom studien utgått från en deduktiv ansats vilket innebär att forskaren har en 

teoretisk utgångspunkt vid analysering av det insamlade materialet (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2017). Fördelen med att ha en deduktiv utgångspunkt är att man har med sig en 

väl utarbetad teoretisk grund att stå på som forskare. Det kan dock även medföra att man som 

forskare kan bli för styrd av sina teoretiska tankebanor och tänker för stark i dessa, vilket 

eventuellt kan göra att något viktigt missas i exempelvis intervjusituationen. Thurén menar 

att det kan vara lämpligt att vara misstänksam mot logiska resonemang för att de kan få en att 

glömma att undersöka om antagandena stämmer med verkligheten (2007). 

 

Vid genomförandet av intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide, vilket 

innebar att utgångspunkten vi utgick ifrån var fasta frågor som även tillsattes med anpassade 

frågor löpande efter samtalet och varje respondent (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Detta genomfördes på grund av att vi hade som avsikt att vinkla frågorna beroende på vilket 

villkor som intervjupersonen representerade, samt för att öka chansen att fånga upp 

ytterligare villkor än det guiden utformades ifrån. Giltigheten i studien kan eventuellt 

ifrågasättas i och med detta valet, då frågorna som resultat av detta skiljer sig åt mellan 

intervjuerna. Giltigheten kan därav försämras för att frågorna kan uppfattas olika och svaren 

därav kan ha blivit olika vinklade. Patel och Davidson (2011) menar att tillförlitligheten kan 

höjas med studien om varje intervjuperson svarar på samma frågor, det vill säga en relativt 

hög struktureringsgrad på intervjuguiden. Däremot ansåg vi att det behövdes en 

semistrukturerad intervjuguide då varje respondent enskilt representerade varsitt villkor, samt 

att vi ville behålla öppenheten för nya individuella infallsvinklar. Det kan även diskuteras om 

trovärdigheten är av högsta standard då det gäller urvalet. Urvalet hade eventuellt varit mer 

fördelaktigt genom fler intervjupersoner, då det kan bli svårt att generalisera resultatet från 

denna studie till varje chef inom den kommunala organisationen med tanke på att 

intervjupersonerna bestod av sex chefer. Dock menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 
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att om en studie har sex till åtta intervjupersoner ur en särskild grupp stiger garantin till att 

man har fått ett material som är oberoende av de respondenternas personliga uppfattningar. 

Därav har studien relativt hög trovärdighet när det gäller urvalet, även vår medvetna 

spridning och val av förvaltning ökar styrkan i representationen av hela populationen. Det 

kan även diskuteras huruvida analysmetoden har en hög standard av trovärdighet då 

grundidén togs från en kvalitativ innehållsanalys, och därav har inte metoden används som 

den traditionellt sätt görs enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017). Istället valdes att 

skapa ett eget kodningssystem med hjälp av olika färgkodningar, dock i samma steg och med 

utgångspunkt i kvalitativ innehållsanalys. I efterhand var vi nöjda med hur resultatet av 

analysen blev då vi kände att vi fick en bra överblick över vad varje respondent hade sagt 

som var relevant för studien och vår teoretiska utgångspunkt samt syfte och frågeställningar.  

 

Stor noggrannhet har lagts vid samtycke till varje process i studien. Både när det gällde 

intervjupersonerna men också gällande vår handledare och kontaktperson. Vi har varit noga 

med att samtliga varit delaktiga och okej med processen. Uppmärksamhet har legat på att 

hela tiden moderera samtliga delar i takt med att processen går framåt, mycket har varit 

flytande och ändrats efterhand. Uppföljning och god kontakt har genomsyrat vårt arbetssätt 

för att framstå som seriösa. Vi anser att studien är väl genomförd och inget har lämnats till 

slumpen, samtliga val är medvetet tagna och samtliga delar noga bearbetade för att uppnå en 

känsla av en röd tråd. Även utformandet i studien kosmetiskt är väl övervägt, detta för att 

uppnå ett prydligt, enhetligt och seriöst intryck på ännu en nivå, utöver textinnehållet. 

När det gäller beskrivningen av urvalet kunde det eventuellt tyckas vara ganska knappt. Detta 

är dock ett medvetet val som har gjorts för studien med tanke på noggrannhet. Redan innan 

studien påbörjades var vi fast beslutna om att studien inte skulle ha ett stort fokus på 

cheferna, utan mer deras förutsättningar för att kunna implementera psykosociala 

hälsofrämjande insatser. Därav har ingen beskrivning getts som behandlar hur länge de har 

haft sin chefsposition eller vilken utbildning som de har gått. Det är inte inom dessa aspekter 

som fokus för studien har legat och därav blev det ett aktivt val av oss att inte inkludera den 

informationen. Noggrannhet har även lagts vid genomförandet av studien och dess teoretiska 

utgångspunkt. I bakgrundsavsnittet finns en modell med som har genomsyrat hela studien (se 

figur 4.8). Den har använts som stöd genom att få fram datamaterial och sedan vid analysen 

av materialet, detta för att skapa en röd tråd genom studien. Detta har ej varit av slump då vi 

känner att det har varit en bra utgångspunkt för studien.  

 

  

10. Slutsatser och implikationer  

Slutsatserna av denna studie är att könsfördelning, gruppstorlek, fysiskt avstånd till sina 

medarbetare, stöd och resurser från chefen samt uppföljning av kompetenshöjande insatser är 

organisatoriska villkor, som erbjuds cheferna av organisationen. De villkor studien 

frambringat som är individuella, handlar om engagemang och personlig inställning. 

Förutsättningarna att hantera villkoren påverkas av kompetenshöjande insatser samt 

engagemanget, då villkoren upplevs på olika sätt utifrån individen. Att vara chef i kommunen 

kan förstås som att röra sig mellan organisationens erbjudande och villkor och sitt eget 
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engagemang. Cheferna har krav från båda hållen och balanserar både erbjudandet och 

engagemanget för att kunna implementera de psykosociala hälsofrämjande insatserna för sina 

medarbetare. Det är optimalt som ledare att kunna balansera både erbjudandet och 

engagemanget. Om de endast tar till sig av exempelvis engagemanget är chefen troligtvis inte 

lika öppen för vad organisationen, alltså erbjudandet, står för och erbjuder. Det blir svårt för 

en dem att arbeta hälsofrämjande om denne inte följer upp och vet hur organisationen är 

byggd och vilka villkor som erbjuds där i.  

 

En praktisk implikation som naturligt följer efter denna studien kan vara att kommunen 

fokuserar mer individanpassat när de utbildar och stödjer sina chefer. Se på varje chefs 

förutsättningar, villkor, grupp och kognitiva erfarenheter och skräddarsyr insats därefter. De 

uppgav sig vara tillfredsställda med de kompetenshöjande insatser som erbjuds, men 

uttryckte ett behov av uppföljning och utvärdering vilket författarna av studien föreslår som 

en del av framtida implikationer. Intressant framtida forskning kan vara en mer helhetsbild av 

situationen, deltagande arbetstagare, ledning samt cheferna för en djupare bild av läget. Här 

anser vi att studien uppnår hög överförbarhet då den är applicerbar på fler chefer inom den 

kommunala organisationen, samt på andra kommunala organisationer.  
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Bilaga 1: Gantt-schema 
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Bilaga 2: Missivbrev  

Informationsbrev angående en studie rörande chefers organisatoriska förutsättningar för att 

implementera hälsofrämjande insatser i kommunala förvaltningar. 

  

Studien genomförs av: 

▪ Amanda Lindström, Hälsopedagogiska programmet vid Halmstad Högskola, C-nivå 

▪ Sarah Ewens, Hälsopedagogiska programmet vid Halmstad Högskola, C-nivå 

▪ Linnéa Jacobsson, Hälsopedagogiska programmet vid Halmstad Högskola, C-nivå 

  

Syftet med studien är att med utgångspunkt i de organisatoriska villkor som råder för chefer i 

kommunala förvaltningar studera hur psykosocial hälsofrämjande insatser implementeras för 

medarbetarna. Vidare avser studien att identifiera vilken betydelse 

kompetensutvecklingsinsatser som kan erbjudas chefer har för förutsättningar att agera 

utifrån ett hälsofrämjande ledarskap. Studien är av stor vikt för att se på chefers möjlighet till 

kompetensutveckling samt se på hur möjligheterna ser ut för att implementera sin kompetens 

hos sina medarbetare. Vi hoppas att denna kunskapen ska kunna hjälpa organisationer att 

stötta och utveckla sin organisation. 

 

Vi har utifrån tidigare forskning och annat underlag gjort ett urval av sex chefer med olika 

förutsättningar utifrån arbetsgruppens utformande. Vi kommer genomföra en delvis öppen 

intervju per chef, som uppskattas ta ca 30–45 minuter. Intervjun kommer spelas in och sedan 

analyseras av oss i studiegruppen.  

 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta 

del av materialet, det förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är undersökningsledare. 

I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på Halmstad Högskola och i 

rapporteringen till kommunledningsförvaltningens HR-avdelning kommer informanterna att 

avidentifieras, ska inte gå koppla resultatet till enskilda individer. 

  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. 

  

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför studien och vi kan nås 

på: 

▪ Amanda Lindström, amalin15@student.hh.se, 073-XXXXXXX 

▪ Sarah Ewens, sarewe15@student.hh.se, 076-XXXXXXX 

▪ Linnéa Jacobsson, linjac14@student.hh.se, 072-XXXXXXX 

 

Vår handledare kan även kontaktas: 

▪ Mattias Nilsson. 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

De frågor som är kursiva är unika för intervjupersonen utifrån deras givna villkor, som är 

angivna efter frågan. Resterande frågor har varit grund för samtliga intervjuer.   

 

▪ Presentera oss och vår studie och fråga om lov att spela in  

Syftet med studien är att med utgångspunkt i organisatoriska villkor för chefer i kommunala 

förvaltningar studera hur psykosociala hälsofrämjande insatser implementeras för 

medarbetarna.  

 

▪ Inledande frågor 

▫ Vad har du för yrkesroll? 

▫ Hur ser möjligheten ut för dig gällande kompetenshöjande utbildning (fokus personal) på 

jobbet?  

▫ Om svaret är ja, hur tycker du din möjlighet till att använda dina nya kunskaper i arbetslivet 

ser ut ut, finns det några tydliga möjligheter/hinder som du kan nämna? 

▫ Fanns det någonting i utbildningen som du tagit till dig och arbetar med för att främja dina 

medarbetares psykosociala hälsa? 

▫ Hur ser organisationen ut när det kommer till fysiska positioner? - Fysisk närhet 

 

▪ Intervjufrågor 

▫ Kan du beskriva din arbetsgrupp? 

▫ Hur ser könsfördelningen i arbetsgruppen ut? - Könsdominans   

▫ Hur tycker du att dynamiken i gruppen är? 

▫ Hur ser kontexten/miljön ut på din arbetsplats?  

▫ Hur upplever du kontakten/stödet från din egen chef/ledning?  

▫ Ser du några specifika hinder i din arbetsgrupp? 

▫ Ser du några specifika tillgångar i just denna gruppen?  

▫ Har du märkt av några hinder som kan vara till nackdel för dina medarbetares psykosociala 

hälsa? 

▫ Hur skulle du som ledare   kunna rustas bättre för att främja dina medarbetares psykosociala 

hälsa? 

▫ Hur arbetar du med kontakten med dina medarbetare? Anpassar du arbetet efter just denna 

gruppen, isåfall hur?  

▫ Hur ser du på den individuella relationen? Anser du att den personliga kontakten, med 

varje medarbetare, är tillräcklig och tillfredsställande? - Fysisk närhet & Gruppstorlek  

▫ Upplever du att förutsättningarna är lika för kvinnor och män på arbetsplatsen? Vad tror du 

skulle kunna vara skillnader?  

▫ Finns det något i din arbetssituation som du skulle vilja ändra på? Isåfall vad? 

▫ Ser du några hinder i din möjlighet att vara den ledaren du skulle önska?  

▫ Har du någonsin upplevt fördomar mot dig inom arbetet pga du är kvinna/man? Beskriv. 
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